
tesa® 51136
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Tuote Tiedot

Pintasuojaus- ja maalarinteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 51136 on polyeteeniteippi, jossa on akryyliliima. Kevyen PET-selkäaineen ja akrylaatin ansiosta teippi kestää
kemikaaleja, tulta ja äärimmäisiä lämpötiloja. tesa® 51136 on saatavana vakioversiona ja tiukemmin tarttuvana versiona,
joka sopii erinomaisesti karkeille pinnoille sekä matoille Suojateippiä käytetään suurten muoviosien peittämiseen auto- ja
rakennusteollisuuden maalausprosesseissa. Se kestää naarmuttamista ja tehopesua sekä suojaa pintoja lialta ja vaurioilta.
Maalarinteippi näkyy hyvin tummilla pinnoilla kontrastin ansiosta, joten asemointi on nopeaa ja helppoa. tesa® 51136 on
sisäosien suojausteippi, joka sopii erinomaisesti hieman rakenteisille pinnoille.

Hakemus
• Sopii suojaamiseen maalausprojektin aikana
• Suojaa eri pintoja lialta ja vaurioilta
• Tulen, maalin ja tehopesun kestävä
• Helppo poistaa ja hävittää käytön jälkeen
• Poikkeuksellisen hyvä tarttuvuus sekä polaarisille että ei-polaarisille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PE-kalvo
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 105 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 19 N/cm
• Helppo irrottaa kyllä

• Lämpötilankesto 100 °C

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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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=51136

http://l.tesa.com/?ip=51136

