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tesa® PVC apsauginė juosta

• Gali būti naudojama esant temperatūroms, aukštesnėms nei 5°C
• Maža išsivyniojimo jėga ir vidutinis sukibimo laipsnis
• Tinka daugeliui paviršių dėl gumos klijų sluoksnio
• Kai tik pritvirtinama, ji gali atlaikyti drėgmę, silpnų šarminių tirpalų, rūgščių ir daugelio kitų chemikalų poveikį

Pagrindinė paskirtis
• Pritaikoma apsauginiais tikslais tinkavimo ir glaistymo metu, tiek pakavimo, tiek ir tvirtinimo darbams, kurie atliekami su
ta pačia kokybe

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje sklityje ir duomenys yra laikytini orentacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga PVC plėvelė
• Bendras storis 130 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Pailgėjimas trūkimo vietoje 170 %
• Atsparumas tempimui 20 N/cm
• Atsparumas UV 1 savaitės

Sukibimas su
• plienu 1.8 N/cm

Savybės
• Plėšomumas ranka
• Tinka šiurkštiems paviršiams
• Dažų inkaravimas

• Tikslus spalvos kraštas
• Prisitaikomumas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas

Papildoma informacija
The tape can be used for temperatures above 5°C.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=60399
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Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=60399
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