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Vakolószalag, 6 hétig UV-álló

Termékleírás
A tesa® sPVC dombornyomott vakolószalag erejét az sPVC hordozó biztosítja, ezért sokoldalú társ minden építkezésnél.
A szalag használható maszkoláshoz és vakolószalagként, védelmet biztosít a kereteknek és homlokzatoknak. Még kissé
érdes felületekre is stabilan tapad. A szalagot kézzel le lehet tépni, a dombornyomott hordozó mindig egyenes szélt
biztosít. Ennek köszönhetően a vakolószalag megbízhatóan használható. A már említett munkákon kívül a természetes
gumi ragasztó ereje a strapabíró hordozóanyaggal kombinálva azt is eredményezi, hogy más anyagok stabil kötegelésére
is használhatja. A vakolószalag ugyanilyen okból használható tárgyak rögzítésére is, ami munka közben mindig komoly
segítséget jelent. Ez a narancs vagy sárga színben kapható szalag hasznos kiegészítője bármely szerszámkészletnek.

Jellemzők
• Megbízható festőszalag, mely vakoláshoz használható
• Jól használható tárgyak kötegelésére és rögzítésére is
• Ha kézzel tépik le, a dombornyomott hordozó egyenes szélt biztosít
• +5 és +60 °C között használható, bírja az enyhébb hideget és a szélsőséges meleget is
• Hosszan tartó védelem az UV-sugárzás ellen – maradékmentes biztonság 6 hétig
• Kissé érdes felületeken is jól tart
• A hordozó anyaga lehet narancsszínű vagy sárga
• A szalag összetétele: a hordozó anyaga sPVC, a ragasztó természetes gumi
• Kapható méretek: 33 m : 30 mm and 33 m : 50 mm

Technikai adatok (átlagértékek)

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

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga PVC fólia
• Ragasztóanyag típusa gumi alapú

• Teljes vastagság 130 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakadási nyúlás 130 %
• Szakítószilárdság 22 N/cm
• Hand tearability nagyon jó

• Nedvességállóság jó
• UV-állóság 6 weeks

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 1.6 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?mp=67001

http://l.tesa.com/?mp=67001
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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
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.
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