
tesa® 54339
Produkt Information

Præcisionsudstansninger til permanent lukning af huller

Produktbeskrivelse
tesa® 54339 udstansninger er velegnede til permanent lukning af indvendige og udvendige huller på biler.
Udstansningerne leveres med et hvidt glassin-dækpapir.

Ansøgning
Denne polyestertape passer til alle processer for ovntørring af PVC eller maling ved temperaturer op til 200 °C.
Efter elektroforetisk maling, hvor der er behov for god kompatibilitet og forankringskraft til UBS (PVC) og tætning, f.eks.
karosseriplatforme, styrehuse, motorrum.
Inden malerværkstedet når det er særdeles vigtigt med god malingskompatibilitet, f.eks. A-/B-søjler, karme, bagagerum.
Ved samlebåndet til lukning af udvendige og indvendige huller overalt på karosseriet.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Linertype Glassine
• Bæremateriale PET-film
• Klæbertype Modificeret akryl

• Total tykkelse 260 µm
• Farve Transparent, Optisk

klar

Egenskaber
• Slidstyrkebestandighed god
• Temperaturbestandighed (30

min)
180 °C

• Kemikaliebestandig meget god
• Puncture resistance 730 N

Yderligere information
Vi anbefaler vores udvalg af trykbærere, som omfatter følgende dimensioner:
Cirkler: 30 / 40 / 50 / 55 mm diameter

tesa® 54339 fås på forespørgsel i kundespecifikke dimensioner og kan enten leveres på rulle eller ark.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=54339

http://l.tesa.com/?ip=54339
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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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