
tesa® Professional 53988
Προϊοντος Information

tesaflex 53988 Soft PVC Mονωτική Ταινία, πιστοποιημένη σύμφωνα με IEC 60454-3-1 / 5
Norm

Product Description
Η ηλεκτρομονωτική ταινία tesaflex 53988 είναι ένας αξιόπιστος βοηθός για ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και άλλους
τεχνίτες. Χαρακτηρίζεται από το σχετικά παχύ υλικό βάσης, υψηλό βαθμό ευκαμψίας και πολύ καλή συγκολλητική
συμπεριφορά (ακόμη και σε χάλυβα και σε χαμηλές θερμοκρασίες). Η ηλεκτρομονωτική ταινία PVC δεν είναι κατάλληλη
μόνο για μόνωση και σήμανση καλωδίων αλλά και για επισκευές και δεματοποίηση. Δεδομένου ότι είναι διαθέσιμη
σε πολλά χρώματα - κόκκινο, μπλε, μαύρο, λευκό, γκρι, πράσινο, κίτρινο και κίτρινο-πράσινο -, μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως κολλητική ταινία σήμανσης. Η tesaflex 53988 είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με όλα τα σχετικά
πρότυπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα.

Χαρακτηριστικά
• Ιδανικά κατάλληλη για ηλεκτρικές εφαρμογές, π.χ. μόνωση ή σήμανση καλωδίων
• Πιστοποιημένη κατά IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), πιστοποιημένη με VOC, σύμφωνη προς RoHS 2.0 και REACH
• Παχύ ενισχυτικό υλικό (150 μm)
• Υψηλή διηλεκτρική τάση διάσπασης (7.000 V) * Ανθεκτική στη θερμότητα έως +90°C

*Διατίθεται σε πολλά διαφορετικά χρώματα και διαστάσεις

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές
• Υλικό φορέα μαλακό PVC
• Τύπος συγκολλητικού φυσικό καουτσούκ

• Συνολικό πάχος 150 µm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση 240 %
• Αντοχή εφελκυσμού 25 N/cm

• Ανθεκτικό στην υγρασία καλή
• Αντοχή στη θερμοκρασία 90 °C
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
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