
Az egészség- és vagyonvédelem biztosításához számos iparágban különösen fontosak a tűzvédelmi szabályok, például  
a repülőgépiparban, a vasút, tengerészet, építőipar, liftek esetében, a gépjárműipar és e-mobilitás területén. Ezek a szabá-
lyozások pontos követelményeket határoznak meg a gyártási eljárásokhoz illetve minden felhasznált anyaghoz, például  
a különböző alkatrészek nagy igénybevételhez tervezett rögzítési alkalmazásai során használt ragasztószalagokhoz.  
A lángálló anyagok használata fontos része a tűzvédelmi szabványoknak való megfelelésnek, mivel ezek késleltetni tudják 
a tűz terjedését vagy ki is olthatják azt, ezáltal több időt biztosítanak a tűzoltóknak a beavatkozásra, az élet- és vagyon-
mentésre.

A tesa® flameXtinct termékcsalád megfelel a lángállósági elvárásoknak. Ezenfelül minden szalag halogénmentes, ami 
hozzá járul a füstképződés és a keletkező gázok toxicitásának csökkentéséhez. Mivel a tüzekkel kapcsolatos halálesetek 
többségét a mérgező gázok belélegzése okozza, a nemzetközi szabályozás a jövőben igyekszik korlátozni bizonyos  
halogéntartalmú összetevők használatát.

Bizonyított megbízhatóság és biztonság,  
ahol ez a legfontosabb

Tesztelve az ‚UL94’ és ‚FAR 25.853(a) 
F melléklet 1. rész, (a) (1) ii pontja 
(űrrepülés)’ alapján a legszigorúbb 
égésgátlósági előírások teljesítésére

Minden termék halogénmentes, hogy 
csökkenjen a füstképződés és a 
toxicitás mértéke 

A nagy teljesítményű akril ragasztók 
megbízható, tartós kötést és kitűnő 
teljesítményt biztosítanak többféle 
felületen is

Többféle terméket kínálunk, hogy 
minden alkalmazáshoz megtalálja az 
optimális megoldást

tesa® flameXtinct dióhéjban
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A tesa® termékek nap mint nap igazolják kiváló minőségüket nagy igénybevétellel járó körülmények között,  
és rendszeresen szigorú ellenőrzéseken esnek át. A fenti műszaki információk és adatok legjobb tudásunk 
szerint és gyakorlati tapasztalataink alapján kerültek kiállításra. Ezen adatok átlagértékek, és nem tekinthetők 
műszaki specifikációnak. Ennek értelmében a tesa SE nem vállal sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát, 
beleértve, de nem kizárólagosan bármely hallgatólagos, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkal-
masságra vonatkozó garanciát. A felhasználó kizárólagos felelőssége annak meghatározása, hogy a kiválasz-
tott tesa® termék megfelel-e egy adott célra a felhasználó által kiválasztott módon. Ha kétségei vannak,  
műszaki csapatunk örömmel áll rendelkezésére.

A tesa® flameXtinct család:  
kiválasztani a tökéletes megoldást

A tesa® flameXtinct családunk jelenleg négy különböző termékből áll, melyeket az egyes alkalmazások igényeihez 
szabtunk.  A megfelelő ragasztószalag kiválasztásához az alábbi táblázatban részletes áttekintést talál termékeinkről. 
Tisztában vagyunk vele, hogy minden alkalmazás egyedi, és különleges követelményeket jelent – ezért kérjük,  
forduljon szakértőinkhez, hogy megbeszélhessük az Ön egyedi igényeit, és megtaláljuk a tökéletes megoldást.

tesa® flameXtinct 45051 tesa® flameXtinct 45001 tesa® flameXtinct 45063 tesa® flameXtinct 45065

Termékjellemzők Akril ragasztó 
PET-fólia hordozó

Akril ragasztó
PE hab 

Akril ragasztó
Akril hordozó

Akril ragasztó
Akril hordozó

Szalagvastagság 200 µm / 8 mil 1000 µm / 39 mil 800 µm / 31.5 mil 1200 µm / 47 mil

Szín Átlátszó szalag
Piros liner

Fehér szalag
Piros liner

Fehér szalag
Fehér liner

Fehér szalag
Fehér liner

UL 94

FAR 25.853

Hézagkitöltés

Rezgéscsillapítás

Könnyű súlyú

Viszkoelasztikusság

Alakíthatóság

Standard kötés

Nagy igénybevételű kötés 
(pl. nagy súlyú vagy kihívást 
jelentő anyagtulajdonságok)

Hőállóság


