
tesa® 53949
Produkt Information

Lysabsorberende lærredstape til diverse anvendelser ved events

Produktbeskrivelse
Denne tesa® 53949 lærredstape består af PE-ekstruderet lærred med et klæbemiddel af naturgummi. Da den fås i 3
matte produktvarianter, er den særlig velegnet til anvendelse, hvor reflekteret lys er uønsket. Den alsidige lærredstape
anvendes ofte ved events af enhver slags, f.eks. til koncerter, på messer eller i forbindelse med teaterforestillinger.
Lærredstapen har en god klæbestyrke (selv på ru overflader), er lysabsorberende, kan rives over i hånden og er nem at
erne. Endvidere er den slidstærk, glat, smidig, vandafvisende og vejrbestandig og derfor meget velegnet til udendørs
anvendelse.

Ansøgning
• Indendørs og udendørs
• Perfekt ved events af enhver slags (teater, opera, koncerter, messer)
• På scenen og i kulisserne
• Til afdækning af skinnende, reflekterende overflader
• Midlertidig fastgørelse, f.eks. kabler eller tæpper
• Tilklæbning af sprækker og samlinger
• Gulvmarkeringer, f.eks. positionsmarkeringer

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale PE-extruderet lærred
• Klæbertype Naturgummi

• Total tykkelse 310 µm

Egenskaber
• Brudforlængelse 14 %
• Brudstyrke 85 N/cm
• Slidstyrkebestandighed god
• Aldersbestandighed (UV) god

• Hand tearability god
• Fugtbestandighed god
• Bestandighed mod vand god
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=53949

http://l.tesa.com/?ip=53949


tesa® 53949
Produkt Information

Yderligere information
Anbefaling: Afprøv produktet på overfladen inden brug.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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