
tesa® 50575
Termék Információk

Rendkívül erős 80µm-es alumínium ragasztószalag védőborítással vagy a nélkül (PV1 és PV0)

Termékleírás
A tesa® 50575 nagyon erős alumínium szalag, alapja 80µm-es alumínium fólia és akril ragasztó.
A tesa® 50575 szakítószilárdsága nagy, főleg a szerelvényiparban használják, de számos más alkalmazása is ismert

Jellemzők:
*jó tapadás
• mechanikai ellenállás
• ellenáll a nedvességnek
• porzáró
• tűzálló
• ellenáll olajoknak, savaknak
• jó hővezetés
• öregedésálló
• hő és fényvisszaverő
• ellenáll savaknak, lúgoknak
• védőborítás nélkül (PV0) és azzal (PV1) is kapható
• A tesa® 50575-t a Siemens AG atomerőművekre vonatkozó TLV 9027/01/06 szabványának előírása szerint az AREVA a

következőképpen minősítette:abszolút halogén tartalom < 1000 ppm abszolút kén tartalom < 1000 ppm

Alkalmazások
• Maszkolás festék "lehúzása" során
• Hűtőspirálok felragasztása
• Általános célú hőszigetelés
• Csővezetékek tömítése
• Maszkolás, védelem, hibák kijavítása, lezárás …és sok minden más!

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Liner típusa papír
• Hátlap anyaga alufólia
• Ragasztóanyag típusa akril

• Teljes vastagság 120 µm
• Fedőfólia színe fehér
• Fedőfólia vastagsága 65 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakadási nyúlás 5 %
• Szakítószilárdság 65 N/cm
• Backing appearance (visual) reflective

• Hand tearability jó
• Operation temperature from -40 °C
• Operation temperature up to 160 °C
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=50575

http://l.tesa.com/?ip=50575
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Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 4 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
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specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
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