
tesa® 51206
Termék Információk

Különleges csúszós polietilén-UHMW szalag nyikorgás megakadályozására és dörzsölés
elleni védelemre

Termékleírás
A tesa® 51206 az öregedésnek és dörzsölésnek ellenálló, nagy sűrűségű polietilén szalag tiszta akrilragasztós masszával,
mely jól tapad poláris és nem poláris felületekre. A súrlódásgátló szalag kiváló ellenálló képességet kínál vegyszerek,
savak, lúgok és agresszív gázok ellen. A tesa® 51206 ipari alkalmazások széles skálájához használható, például szállításra,
csomagolásra, az élelmiszeriparban, nyomdaiparban, műanyag- és alumínium-feldolgozásban és textiliparban. Ez az erős,
dörzsölésnek ellenálló, nyikorgásgátló, csúszást elősegítő UHMW-polietilén szalag nagyon jól csúszik, valamint önkenő,
így csökkenteni tudja a kopást és súrlódást. A szalag áttetszősége miatt könnyű az alkalmazása.

Alkalmazások
*Beltéren használható nyikorgás megakadályozására és dörzsölés elleni védelemre
*Zajcsökkentés palackozó- és csomagolóállomásokon
*Használható kényes elektronikai alkatrészek csúszásának elősegítésére
*Zajcsökkentésre és a kopás csökkentésére használható szegélyeken
*Csúszás segítése gépkocsik tetejénél, fénymásolókban, faxokban, fiókoknál, érmekiadóknál stb.

Technikai adatok (átlagértékek)

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

Termékszerkezet
• Liner típusa fehér
• Hátlap anyaga PE
• Ragasztóanyag típusa tiszta akril

• Teljes vastagság 114 µm
• Szín áttetsző

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Kopásállóság nagyon jó
• Önkenő tulajdonságok ++

• Szakítószilárdság 43 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=51206

http://l.tesa.com/?ip=51206
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Kiegészítő információk
A tesa® 51206-ot papír béléscsövön kínáljuk átalakításra és stancolásra.

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
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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
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