
tesa® 51628
tuote tiedot
Lämmönkestävä PET-fleeceteippi johtosarjojen kiinnittämiseen käsin

tesa® 51628 on kustannustehokas yleisteippi johtojen kiinnittämiseen moottoritilassa ja matkustamossa. Se vaimentaa
melua ja kestää hankaamista.
Ominaisuudet:
• Vaimentaa ääntä
• Kestää hankaamista.
• Joustavaa ja sileää
• Repeytymätön
• Avautuu rullalta vakaasti
• Kestää ikääntymistä
• Tarttuu vahvasti
• Helppo katkaista käsin

Pääkäyttökohde
Johosarjateippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tekniset tiedot
• Selkäaineen materiaali PET-kuitu
• Kokonaispaksuus 270 µm
• Liimatyyppi akryyli
• Murtovenymä 20 %
• Vetolujuus 40 N/cm
• Lämpötilankesto MIN -40 °C
• Lämpötilankesto (3000 h) 125 °C

• Abrasion resistance (10mm
mandrel)

Class B (acc. to
LV312)

• Abrasion resistance (5mm
mandrel)

Class A (acc. to
LV312)

• Flame resistance as composite Class B (acc. to
LV312)

• Aukirullausvoima (rullan leveys ≤
9mm)

4.6 N/rulla (30m/
min)

• Aukirullausvoima (rullan leveys >
9mm)

9 N/rulla (30m/min)

• Äänen vaimennus (desibeliä) Class C (acc. to
LV312)

Tarttuvuus
• teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot
Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm
Standard lengths: 25 m
• Most combinations of width and length are possible
• Further dimensions are available upon request
• Standard core diameter: 38 mm
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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
http://l.tesa.com/?ip=51628
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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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