
tesa® 53949
Matt Gaffer Tape 80 Mesh
Tuote Tiedot

Valoa absorboivat kangasteipit moniin käyttökohteisiin erilaisissa tapahtumissa

Tuotteen kuvaus
tesa® 53949 -kangasteipissä on PE-extrudoitu kangas ja luonnonkumiliima. Se on saatavissa kolmena mattapintaisena
tuotevaihtoehtona, ja soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa on vältettävä heijastumista. Monikäyttöistä kangasteippiä
käytetään usein eri tapahtumissa, esimerkiksi konserteissa, messuilla tai teatteriesityksissä. Teippi tarttuu tiukasti (myös
karkeille pinnoille), absorboi valoa, voidaan katkaista käsin ja irrottaa vaivatta. Lisäksi se kestää kulutusta, on sileä,
joustava, vettä hylkivä ja säänkestävä, joten se soveltuu hyvin ulkokäyttöön.

Hakemus
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Ihanteellinen erilaisissa tapahtumissa (teatteri, ooppera, konsertit, messut)
• Esiintymislavalle ja lavan taakse
• Kiiltävien, heijastavien pintojen peittämiseen
• Esimerkiksi kaapelien ja mattojen tilapäiseen kiinnitykseen
• Rakojen ja liitosten teippaamiseen
• Lattiamerkintöihin, esim. sijaintimerkkien tekemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PE-extrudoitu kangas
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 310 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 14 %
• Vetolujuus 85 N/cm
• Kulutuksen kestävyys hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV) hyvä

• Hand tearability hyvä
• Kosteudenkesto hyvä
• Water resistance hyvä
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Lisätiedot
Suositus: Kokeile tuotteen vaikutuksia pintaan ennen varsinaista suojaamista.

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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