
tesa® 51207
Produkt Information

Special PE-UHMW-glidtape til forebyggelse af knirken og beskyttelse mod slid

Produktbeskrivelse
tesa® 51207 er en tynd UV- og slidstærk PE-tape med høj tæthed og fremragende klæbeevne. Produktet er optimeret
til bilindustrien for at beskytte komponenter, paneler og ledningsnet mod mekaniske skader i kombination med
støjforebyggelse.

Egenskaber
• Transparens og UV-bestandighed hjælper anvendelse i det synlige område
• Selvsmørende tape med meget gode glideegenskaber reducerer slid og friktion og forhindrer støj
• Høj energiabsorption, selv ved høje belastningsniveauer

Ansøgning
tesa® 51207 er specielt designet til ind- og udvendig støjdæmpning samt beskyttelse mod slitage på produktionslinjen for
at sikre pålidelig:
• Afdækning af pladekomponenter med skarpe kanter
• Glidning af biltage, skydedøre, skrøbelige komponenter
• Forebyggelse af støj og slitage, f.eks. fra paneler
• Beskyttelse af ledningsnet i områder med høj friktion
• Kan anvendes på synlige områder som eks. kofangere, B-søjler og førerhuse

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Linertype Glassine
• Bæremateriale PE
• Klæbertype Ren akryl

• Total tykkelse 114 µm
• Farve Transparent, Optisk

klar

Egenskaber
• Slidstyrkebestandighed meget god
• Self-lubricating properties ++

• Brudstyrke 53 N/cm

Yderligere information
Meget god UV-bestandighed: > 1000 timer WOM Florida-test
1000 timer WOM Florida-test

Materialet kan leveres som udstansede emner i ruller eller som individuelle ark med kundespecifikke dimensioner under
tesa® 54207.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=51207

http://l.tesa.com/?ip=51207


tesa® 51207
Produkt Information

Yderligere information
tesas afdeling for automatiserings- og påføringsløsninger leverer skræddersyet udstyr og egenudviklede
påføringsværktøjer for at øge produktiviteten.

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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