
tesa® 60950
Toote Teave

Eriti vastupidav libisemist takistav teip

Toote kirjeldus
tesa® 60950 PVC-alusel teip väga tugeva akrüülliimiga. Tugev ja vastupidav liimkate tagab tavakasutusega kohtades
libisemiskaitse kuni kaheks aastaks. Alumiiniumoksiidiga kaetud PVC koos akrülaatliimiga tagab optimaalse kaitse
libisemise eest. Libisemisvastane teip on käsitsi rebitav ning ei tõmbu pärast paigaldamist kokku. tesa® 60950 sobib
kõikjale, kus on vaja kindlat jalgealust.<br/>Selle libisemisvastase teibi hõõrduvus on 60, mistõttu see pakub ideaalset
kaitset libisemise vastu ning aitab vältida õnnetusi tööstusrajatistes jm töökohtadel. tesa® 60950 libisemisvastane teip
vastab standardi DIN 51130 nõuetele ning on erakordne seetõttu, et talub soolavett ja kemikaale, samuti on see käsitsi
rebitav ning muretult eemaldatav. See teip on saadaval veel kolmes värvitoonis: must/kollane (tesa® 60951), läbipaistev
(tesa® 60952) ja fluorestseeruv (tesa® 60953).

Rakendused
• Väga vastupidav must libisemisvastane teip sobib hästi sinna, kus kindel pind jalge all on eluliselt oluline
• Sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks
• Hästi nähtav tesa® 60950 sobib ideaalselt äärmiselt libedate pindade märgistamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Kogupaksus 900 µm
• Kattepaberi paksus 180 µm

• Teibi paksus 720 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 25 %
• Tõmbetugevus 30 N/cm
• Hand tearability keskmine

• Kemikaalikindlus keskmine
• Sobiv stantslõikuseks jah
• Temperatuurikindlus -5 to +50

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 5.8 N/cm
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=60950
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tesa® 60950
Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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