
tesa® 50530
Produkt Information
Midlertidig beskyttelsesfolie til nymalede overflader

tesa® 50530 beskyttelsestape består af en polyolefin-folie samt EVA-klæber.
Klæbemidlet af ethylenvinyl-acetat sikrer fremragende stabilitet under vejrpåvirkning, kompatibilitet med forskellige
typer maling, bestandighed overfor kemikalier og UV-lys. Den stærke vedhæftning garanterer sammenføjning ved høje
hastigheder på op til 160 km/t. Efter anvendelse er tapen nem at erne og bortskaffe, da både bærematerialet og klæberen
er miljøvenlige.
tesa® 50530 "Bodyguard" er den bedste beskyttelsesløsning til nymalede bilkarosserier. Hvis den anvendes umiddelbart
efter malerarbejdet er udført, forhindrer den beskadigelse under installation, opbevaring og transport. Beskyttelsesfolien
kan påføres præcist og sikrer malingens bestandighed i op til tolv måneder ved udendørs opbevaring. Reparation eller
polering er ikke nødvendigt, når beskyttelsesfolien ernes.

Hovedanvendelse
• Velegnet til beskyttelse af nymalede metaloverflader (bilkarosserier)
• Nem og præcis påføring samt mulighed for trykskæring
• Produktet er omkostningseffektivt, da det erner behovet for polering eller mindre krævende reparationsarbejde
• Efterlader ingen klæberester og er miljøvenligt ved bortskaffelse
• Langvarig beskyttelse udendørs i op til tolv måneder

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Tekniske data
• Bæremateriale Polyolefinfilm
• Total tykkelse 80 µm
• Klæbertype EVA

• Brudforlængelse 800 %
• Brudstyrke 22 N/cm
• UV-resistance 36 uger

Klæbeevne på
• Stål 1.0 N/cm

Egenskaber
• Let at erne Ja
• Egnet til udstansning Ja

• Farvekompatibilitet
• Kemikaliebestandig

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:    meget god      god      middelgod      ringe
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=50530

http://l.tesa.com/?ip=50530


tesa® 50530
Produkt Information

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.

Si
de

 2
 a

f 1
 –

 F
ra

 o
g 

m
ed

 0
7/

09
/2

1 –
 d

a-
D

K

Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=50530

http://l.tesa.com/?ip=50530

