
tesa® 54339
Produktové Informace

Výseky na permanentní ochranu povrchu a zaslepování otvorů

Produktbeskrivning
tesa® 54339 jsou výseky z pevného polyesterového materiálu vhodné pro permanentní zaslepování v exteriéru a interiéru
v automobilovém průmyslu. Jsou také vhodné na ochranu povrhcu proti silnému mechanickému zatížení - abraze, škráby.

Výseky se dodávají na bílém lesklém papíru. Tento krycí materiál je schválen pro lakovny.

Aplikace
Tato polyesterová páska je vhodná pro sušení po aplikaci plastizolu nebo laku až do teplot 200°C.
Po elektroforetickém lakování, kde je požadavek na kompatibilitu a dobré ukotvení na UBS (plastizol) a těsnění, např.
podvozek, podběhy, motorový prostor.
Před lakováním, kde je důležitá kompatibilita s lakem, např. sloupky A/B, prahy a zavazadlový prostor.
Na montáži na zaslepování otvorů v exteriéru a interiéru na všech částech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

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

Konstrukce produktu
• Druh krycího materiálu silikonový papír
• Materiál nosiče PET fólie
• Druh lepidla modifikovaný akrylát,

pokročilý akrylát

• Celková tloušťka 260 µm
• Barva průhledná, opticky

čistá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolnost vůči oděru dobré
• Teplotní odolnost (30 min) 180 °C

• Odolnost proti chemikáliím velmi dobré
• Puncture resistance 730 N

Další informace
Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:
kolečka: 30 / 40 / 50 / 55 mm průměr

tesa® 54339 je dostupná ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků
zákazníka.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=54339
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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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