
tesa® 60630
Tuote Tiedot

tesa® 60630 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 60630 -teipissä on mukautuva, 30 µm paksu selkäaine ja kestävä akryyliliima. Alumiiniteipissä on erinomainen
liiman lujuus ja erittäin hyvä tarttuvuus. Joustava teippi kestää hyvin kemikaaleja ja ympäristötekijöitä, kuten vettä, erilaisia
lämpötiloja ja UV-säteilyä. Heijastaa valoa ja lämpöä. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 µm. tesa® 60630 on
alumiinikalvoteippi, jota käytetään ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa sekä useissa muissa teollisissa sovelluksissa.
Teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulko- ja sisäkäyttöön.

Hakemus
• Ihanteellinen teippi jäähdytysputkien asentamiseen jääkaappien tuotannossa
• Lämpöeristyksen tiivistämiseen ja kiinnittämiseen rakennustyömailla
• Erinomainen tuote putkien tiivistämiseen – erittäin kestävä ja voidaan käyttää ulkotiloissa
• Sopiva teippi erilaisiin käyttökohteisin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen
• Ihanteellinen pysyvään sisä- ja ulkokäyttöön

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali alumiinikalvo
• Liimatyyppi akryyli

• Suojamateriaalityyppi ei ole
• Kokonaispaksuus 65 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 3 %
• Vetolujuus 25 N/cm
• Backing appearance (visual) reflective
• Hand tearability erittäin hyvä

• Helppo irrottaa ei
• Käyttölämpötila alkaen -40 °C
• Käyttölämpötila enintään 160 °C

OTarttuvuus
• Adhesion to Backing 0.1 N/cm
• Lasiin (alku) 7 N/cm
• PE (alku) 4 N/cm

• PVC (alku) 5.5 N/cm
• teräkseen 8 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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