
tesa® 51608
Toote Teave

Painduv ja müra summutav PET-fliisteip

Toote kirjeldus
tesa® 51608 on PET-fliisist kautšukliimiga juhtmesidumisteip, mis on mõeldud just käsitsi paigaldamiseks. See fliisteip on
eriti kleepuv ning saavutab väga kiiresti lõpliku nakkejõu. Looduslikust kautšukist liim tagab hea nakkuvuse nii polaarsete
kui ka mittepolaarse pindadega.tesa® 51608 universaalne autosalongi juhtmesidumisteip. See on müra summutav
(kategooria C), hõõrdumiskindel ning tugeva siduvusega, jättes samas juhtmetele paindumisruumi ning võimaldades
mugavat paigaldamist. Tänu painduvusele on seda teipi mugav kasutada, see on lahtirullimisel stabiilne ning käsitsi
rebitav.

Rakendused
• Kasutatakse salongis, painduv ja müra summutav
• Nakkub tugevalt nii suure kui ka väikese nakkejõuga pindadele.
• Mugav teip, lahtirullimisel stabiilne ja käega rebitav
• Sobib hästi mürasummutuseks
• Hõõrdekindel
• Teip ei jäta eemaldamisel jälgi

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 20 %
• Tõmbetugevus 40 N/cm
• Hõõrdumiskindlus (10 mm torn) Class B
• Hõõrdumiskindlus (5 mm torn) Class A
• Lahtikerimisjõud (rulli laius >

9 mm)
9 N/roll (30 m/min)

• Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤
9 mm)

9 N/roll (30 m/min)

• Müra summutus (LV312) Class C
• Temperature resistance min. -40 °C
• Temperatuurikindlus (3000 h) 105 °C

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 3 N/cm

Lisateave
Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm
• pikkused: 25 m
• Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
• Lisamõõtmed on saadaval tellimisel
• südamiku standardne läbimõõt: 38 mm
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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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