
tesafilm®
Produkta Informācija

BNR 58539, 58540, 58541, 58542, 58544, 58545, 58546, 58547, 58548, 58549, 58551,
58552, 58553, 58568, 58580, 58581, 58582, 58583

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls BOPP (divpusējais

polipropilēns)
• Līmvielas veids akrils uz ūdens bāzes

• Kopējais biezums 41 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Stiepes izturība 30 N/cm
• Izturība pret novecošanu (UV) jā
• Hand tearability nē
• Klusa attīšana nē
• Lietojama kopētājā nē

• Šķīdumu nesaturošs jā
• Noturība pret plīsumiem nē
• Attīšanas spēks n/cm 1.2 N/cm
• Var rakstīt uz tās nē

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=58539

http://l.tesa.com/?cp=58539

