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Pehmeä PVC-eristysteippi johdinten eristämiseen ja merkitsemiseen

tesaflex® 53988 -sähköteippi on luotettava apulainen sähköasentajille, mekaniikoille ja muille ammattilaisille. Sen
ominaisuuksia ovat suhteellisen paksu perusmateriaali, hyvä joustavuus ja erittäin hyvä tarttuvuus (jopa teräkseen
ja alhaisissa lämpötiloissa). PVC-eristysteippi sopii eristämisen ja johtimien merkinnän lisäksi myös korjaamiseen ja
niputtamiseen. Teippiä on saatavana eri väreissä – punainen, sininen, ruskea, musta, valkoinen, harmaa, vihreä, keltainen
ja kelta-vihreä – joten sitä voidaan myös käyttää merkintään. Helppokäyttöinen tesaflex 53988 on sertifioitu kaikkien
voimassa olevien standardien mukaisesti.

Pääkäyttökohde
• Sopii hyvin sähköalan käyttökohteisiin, esim. johdinten eristämiseen ja merkitsemiseen
• Sertifioinnit IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) ja VOC, täyttää RoHS 2.0- ja REACH-määräykset
• Paksu selkäaine (150 μm)
• Korkea dielektrinen katkeamisjännite (7.000 V)
• Kestää 90 °C:n lämpötilan
• Saatavana useita eri värejä ja leveyksiä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot
• Selkäaineen materiaali pehmeä PVC
• Kokonaispaksuus 150 µm
• Liimatyyppi luonnonkumi
• Murtovenymä 240 %

• Vetolujuus 25 N/cm
• Lämpötilankesto 90 °C
• Läpilyöntijännite 7000 voltti

Tarttuvuus
• teräkseen 2.2 N/cm
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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