
tesa® ACXplus 7044
Hall/valge
Toote Teave

tesa® ACXplus 7044 on kahepoolne akrüülvahtteip, saadaval hallis ja valges värvuses. Toode
koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus,
pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

Toote kirjeldus

tesa® ACXplus 7044 on kahepoolne akrüülvahtteip, saadaval hallis ja valges värvuses. Toode koosneb kvaliteetsest
akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja
ilmastikukindlus.

Tänu ainulaadsele koostisele on kahepoolses akrüülvahtteibis ühendatud väga suur nakkuvus võimega imada ja hajutada
suuri dünaamilisi koormuseid. Viskoelastne akrüülvahust alusmaterjal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat
termilist pikenemist. tesa® ACXplus 7044 sobib hästi raskesti liimitavate materjalide, nagu pulbervärvkattega detailide või
plastmaterjalide liimühendamiseks. Teipi võimaldab ka seda tüüpi materjalidega kasutada suur kasutusohutus, mis tuleneb
toote uuenduslikust kujundusest.

tesa® ACXplus 7044 võimaldab mullivaba liimühenduse. Hall või valge värvus sobitub suurepäraselt metall- ja
plastikpindadega, andes tulemuseks nähtamatu kinnitamise, näiteks dekoratiivsete elementide puhul.

Rakendused

tesa® ACXplus tootepere sobib paljudeks erinevateks ehituse kinnitusrakendusteks. Parima võimaliku efektiivsuse
tagamiseks on meie eesmärk mõista täielikult rakendusprotsessi (sealhulgas kaasatud aluspindasid), et soovitada selle
põhjal õigeid tooteid.

Paigaldusrakenduse näited on muuhulgas:
• dekoratiivsed paneelid (nt külmikute klaasuksed);
• dekoratiivsed elemendid (nt nõudepesumasinate uksekatted, akende raamistikud);
• klaas-klaasiga ja metall-metalliga rakendused (nt eraldusseinad või klaasuksed).

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal filled acrylic
• Liimi tüüp puhas akrüül

• Kogupaksus 1000 µm
• Värvus hall/valge

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega (3 päeva

pärast)
36 N/cm
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tesa® ACXplus 7044
Hall/valge
Toote Teave

Lisateave
Juhime tähelepanu, et pinna eeltöötlemiseks soovitame kasutada kleepumist soodustavat vahendit tesa® Adhesion
Promoter, kuna see tagab tunduvalt tugevama nakkuvuse. Konkreetse tesa® Adhesion Promoter toote valik sõltub
aluspindadest ja rakendusest. Aitame Teid hea meelega õige valiku tegemisel. Koormustaluvusnõuetega püsivateks
rakendusteks välitingimustes soovitame eelkõige tesa® ACXplus perekonna suure vastupidavusega toodet tesa® ACXplus

High Resistance (7074).

Kaitsekile variandid:
• sinine silikoonivaba kaitsekile (PV28),
• soovi korral võivad saadaval olla ka teised kaitsekile variandid.

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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