
tesa® 60954
Produkt Information

Skridsikker tape til krævende anvendelser

Produktbeskrivelse
tesa® 60954 er en skridsikker tape med et meget slidstærkt bæremateriale, som er designet til permanente og krævende
anvendelser, hvor et godt greb og sikkert fodfæste er nødvendigt – f.eks. entreprenørmaskiner eller platforme og ramper.

Den kraftige, skridsikre tape er en enkeltklæbende tape med dækpapir, og den består af et stærkt, skridsikkert
bæremateriale, som kan rives over i hånden samt en akrylklæber. Bærematerialet består af PVC-folie, som er belagt med
store mineralske korn og specielt udviklet til ekstreme forhold, hvor den yder ekstra skridsikkerhed selv ved krævende
anvendelser. Akrylklæberen sikrer en fremragende vedhæftning på de fleste overflader.

tesa® 60954 er certificeret i henhold til DIN 51130 og fås i farverne sort, gul, sort-gul og grå. Disse gule og sort-gule tape
giver stærk synlighed for nem identifikation af områder, hvor man bør være opmærksom på sikkerheden, og de kan
således også bruges til advarselsformål. En perfekt løsning til supplering af 5S-initiativer i produktionen.

Fordele:
*Meget holdbart bæremateriale med ekstra skridsikkerhed til ekstreme forhold
*De grove korn reducerer risikoen for, at skidt eller jord ødelægger skridsikkerheden
*Skridsikkerhed R13 i henhold til DIN 51130 (R12 for sort-gul)
*Sikker vedhæftning på de fleste overflader
*Stor modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger og stærk vejrbestandighed
*De gule og sort-gule farver sikrer en høj grad af synlighed for nem identifikation

Ansøgning
*Holdbart, skridsikkert bæremateriale til krævende anvendelser
*Entreprenørmaskiner, sættevogne
*Platforme og ramper
*Skov- og landbrugsudstyr

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Bæremateriale PVC film coated with

large mineral particles
• Klæbertype Akryl
• Total tykkelse 1365 µm

• Linertykkelse 180 µm
• Tapetykkelse 1185 µm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=60954

http://l.tesa.com/?ip=60954


tesa® 60954
Produkt Information

Egenskaber
• Brudforlængelse 35 %
• Brudstyrke 40 N/cm
• Egnet til udstansning Ja

• Hand tearability god
• Kemikaliebestandig god
• Temperaturbestandighed -5 to +80

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 7 N/cm

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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