
tesa® ACXplus 7044
Produkto InformacijaĮ

tesa® ACXplus 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją
sudaro itin kokybiška akrilo sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio
sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Produkto aprašymas

tesa® ACXplus 7044 yra pilkos arba baltos spalvos dvipusė juosta akrilo putų pagrindu. Ją sudaro itin kokybiška akrilo
sistema, pirmiausiai pasižyminti stipraus surišimo jėga, įtempio sklaidos savybėmis ir atsparumu oro sąlygoms.

Dėl unikalios gaminio formulės ši dvipusė juosta akrilo putų pagrindu yra labai lipni ir  gebanti pritraukti ir išlaikyti itin
dinamiškas apkrovas. Viskoelastinė šio gaminio šerdis  kompensuoja terminį suklijuotų dalių pailgėjimą.  tesa® ACXplus

7044 gerai veikia sunkiai suklijuojamas medžiagas, pavyzdžiui, miltelių dangas arba plastikines medžiagas. Netgi esant
tokių medžiagų deriniams, dėl naujoviškos savo konstrukcijos šis gaminys suteikia daugiau saugumo.

tesa® ACXplus 7044 suklijuoja nepalikdama pūslelių. Pilka arba balta spalva labai gerai prisitaiko prie metalinių ir plastikinių
paviršių, todėl nesimato suklijavimo suklijavus, pavyzdžiui, dekoratyvinius elementus.

Application Fields

tesa® ACXplus gaminių grupė tinkama labai įvairiam konstrukciniam sujungimui. Kad užtikrintume geriausią poveikį, mūsų
tikslas yra visiškai suprasti jos pritaikymą (įskaitant pagrindus), siekiant rekomenduoti tinkamą gaminį.

Tvirtinimo pavyzdžiai (ne visi):
• dekoratyvinės plokštės (pvz.: stiklinės šaldytuvo durelės);
• dekoratyviniai elementai (pvz.: dangos indaplovėms, jungiamieji lango tašai);
• stiklo-stiklo, stiklo-metalo sujungimas (pvz.: skiriamosios sienelės arba stiklinės durys).

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga filled acrylic
• Klijų tipas grynas akrilas

• Bendras storis 1000 µm
• Spalva pilka/balta

Adhesion to Values
• plienu (po 3 dienų) 36 N/cm

Papildoma informacija
Prašome atkreipti dėmesį, kad rekomenduojame naudoti tesa® sukibimo aktyvatorių parengiamajam apdorojimui, kadangi
jis žymiai padidina sukibimo lygį. Tai, kokį tesa® sukibimo aktyvatorių naudoti, priklauso nuo pagrindo ir pritaikymo.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=07044
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Papildoma informacija
Džiaugsimės galėdami jums patarti, ieškant teisingo sprendimo. Ilgalaikiam klijavimui lauke, esant apkrovai, pirmiausiai
rekomenduojame itin atsparų mūsų gaminį iš tesa® ACXplus grupės: tesa® ACXplus High Resistance (7074).

Apsauginio sluoksnio rūšys:
• mėlynos spalvos apsauginis sluoksnis plėvelės pagrindu, be silikono (PV28);
• didesnis apsauginių sluoksnių pasirinkimas – pagal pasiteiravimą.

Atsisakymas

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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