
tesa® Wheel Rim Protection 50551
PV1
Produktové Informace

Transparentní ochranná fólie

Produktbeskrivning
tesa® 50551 je transparentní ochranná fólie, která představuje nejlepší řešení na ochranu citlivých povrchů během
přepravy. Poškození povrchu jsou dobře viditelná díky dobré průhlednosti fólie. tesa® 50551 má velmi dobrou UV
odolnost, díky které může chránit povrch až k zákazníkovi.

Uživatelské výhody:
• Dobrá adheze na lakované a chromované povrchy
• Spolehlivá adheze během přepravy
• Ekonomické řešení eliminující dodatečné opravy po odmaskování
• Výborná venkovní odolnost po dobu více než 8 měsíců
• Efektivní prevence před korozí brzdových disků - především při skladování u moře
• Eliminuje poškození při fixaci vozů během transportu na moři
• Snadno se aplikuje a odstraňuje
• Po odstranění fólie se maskovaný povrch nemusí leštit
• Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Aplikace
Ochrana disků kol během přepravy vozů proti pronikání vlhkosti a poškrábání.

Technické informace (referenční hodnoty)

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

Konstrukce produktu
• Materiál nosiče PE fólie
• Druh lepidla akrylát

• Celková tloušťka 70 µm
• Barva průhledná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Síla přetržení 17 N/cm
• Odolnost proti chemikáliím dobré
• Snadno odstranitelná ano

• UV odolnost 26 weeks
• Vhodná pro výsekávání (výseky) ano
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=50551
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Další informace
Fólie tesa® 50551PV1 je vhodná na různá formátování a vysekávání, je také dostupná pod označením tesa® 54551PV1 a to
ve formě výseků dle specifických požadavků zákazníka

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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