
tesa® 50550
Produktové Informace
Fólie na dočasnou ochranu skla

tesa® 50550 Glassguard je vysoce transparentní fólie na ochranu sensitivních povrchů, jako je, např. ochrana skla před
poškrábáním a nečistotami. Fólie se lehce odvíjí a aplikuje - dokonce i na různé profily a 3D tvary. Má dobrou počáteční a
absolutní lepivost na rovných plochách.

Uživatelské výhody:
• Vysoce transparentní, téměř neviditelná ochrana povrchu
• Má velmi dobré vlastnosti, které ochrání povrch před poškrábáním atd.
• Velmi dobrá viditelnost skrz fólii, žádná omezení kvůli snížené viditelnosti
• Snadná, precizní a rychlá aplikace
• Fólie je velmi tvárná a lze snadno aplikovat na 3D tvary
• Neodlepí se, např. z čelního skla při rychlosti dosahující až 160km/h
• Venkovní/UV odolnost po dobu 6 měsíců (klimatický test Florida)

Použití
Ochrana před nečistotami a poškrábáním během montáže, přepravy a skladování, např. čelní skla.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční  a nejsou určeny pro účely
specifikace.

Technické údaje
• Materiál nosiče PP fólie
• Barva průhledná
• Celková tloušťka 72 µm
• Druh lepidla EVA

• Protažení do přetržení 650 %
• Síla přetržení 17.5 N/cm
• UV odolnost 36 týdny

Přilnavost na
• ocel 0.1 N/cm

Vlastnosti
• Snadno odstranitelná ano
• Vhodná pro výsekávání (výseky) ano

• Kompatibilní s lakovým systémem
• Odolnost proti chemikáliím

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:    velmi dobré      dobré      střední      nízké

Další informace
Ochrana plastových dílů, kde sa požaduje 100 % průhlednost ochranné folie (například z důvodu kontroly kvality
chráněných dílů).
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
http://l.tesa.com/?ip=50550

http://l.tesa.com/?ip=50550
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Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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