
tesa® 54339
Tuote Tiedot

Stanssatut palat reikien pysyvään peittämiseen.

Tuotteen kuvaus
tesa® 54339 stanssatut palat soveltuvat ulko- ja sisäpuolen aukkojen peittämiseen pysyvästi autoteollisuudessa.
Stanssatut palat toimitetaan on varustettu valkoisella silikonisuojapaperilla.

Hakemus
Tämä polyesteriteippi soveltuu kaikkiin PVC:n tai maalin uunikuivaamiseen jopa 200 asteen lämpötilassa.
Elektroforeesimaalaukseen, kun tarvitaan yhteensopivuutta ja kiinnittymistä UBS:ään (PVC) esimekriksi auton korissa,
ohjaamossa tai moottoritilassa.
Ennen maalaamista, kun tarvitaan yhteensopivuutta maalin kanssa, esimerkiksi A/B-pylväs, listat tai tavaratila.
Auton korin kaikkien ulko- ja sisäpuolisten aukkojen peittämiseen kokoonpanolinjalla.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Suojamateriaalityyppi silikonipaperi
• Selkäaineen materiaali PET-kalvo
• Liimatyyppi modifioitu akryyli

• Kokonaispaksuus 260 µm
• Väri läpinäkyvä, optisesti

kirkas

Ominaisuudet
• Kulutuksen kestävyys hyvä
• Lämpötilankesto (30 min) 180 °C

• Kemikalien kestävyys erittäin hyvä
• Puncture resistance 730 N

Lisätiedot
Suosittelemme varastovalikoimaamme, joka sisältää seuraavat koot:
Ympyrät: läpimitta 30, 40, 50 tai 55 mm.

tesa® 54339 on saatavana tilauksesta asiakkaan haluamina kokovaihtoehtoina joko rullina tai arkkeina.
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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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