
tesa® Professional 53949
Toote Teave

Mittepeegeldav polüetüleeniga kaetud kvaliteetne tekstiilteip

Toote kirjeldus
tesa® 53949 on matt lavatööde teip, mis on loodud kunsti- ja meelelahutustööstuse jaoks. See koosneb PE-ga kaetud 80
Mesh kootud PET-kangast, mis on kaetud survetundliku naturaalkautšukst valmistatud liimiga.<br/>
tesa® 53949 on täiuslik lahendus mitmesugustele rakendustele, kus on oluline, et pind ei peegeldu.<br/>
<br/>
Omadused<br/>
• Valgust neelav, mittepeegelduv<br/>
• Hea nake, isegi krobeliste pindadega<br/>
• Kulumiskindel<br/>
• Vett-tõrjuv<br/>
• Kohanduv<br/>
• Lihtsalt eemaldatav

Rakendused
• Teatri-, ooperi-, kino- ja muusikasaalide lavapealsed ja -tagused tööd <br/>* Kaablite kinnitamine vaipadele, seintele

jm<br/>* Läikivate ja helkivate pindade katmine<br/>* Kaabliühenduste kinnitamine<br/>* Liidete tihendamine<br/>*
Põranda märgistamine ja kinnitamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal riie, ekstrudeeritud

PGga kaetud
• Liimi tüüp toorkummi

• Kogupaksus 310 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 14 %
• Tõmbetugevus 85 N/cm
• Hõõrdumiskindlus keskmine
• Vananemiskindlus (UV) keskmine

• Hand tearability keskmine
• Niiskuskindlus keskmine
• Water resistance keskmine
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=53949
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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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