
tesa® Alumīnija līmlente
Produkta Informācija

BNR 56221, 56223

Produkta apraksts
tesa® alumīnija lente ir īpaša pašlīmējoša santehnikas lente, kas ir ideāli piemērota, lai ātri salabotu metāla virsmas,
piemēram, apkures ierīces un notekcaurules.

Lespējas
• Piemērota aizsardzībai, pārklāšanai, izolācijai un remontam.
• Var izmantot arī jumta un noteku remontam.
• Temperatūras noturība no -40°C līdz +140°C.
• Noturība pret ūdeni, eļļām un smērvielām.
• Noturība pret novecošanu.
• Augsta liptspēja

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 alumīnija folija
• Līmvielas veids akrils

• Kopējais biezums 100 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Stiepes izturība 15 N/cm
• Nodilumizturība nē
• Adhezīvā stiprība augsta adhēzija
• Mitruma izturība jā
• Noturība pret eļļu un taukiem jā
• Noņemama, neatstājot pēdas nē

• Temperatūras noturība jā
• Nospriegojamība 5 %
• Noturība pret UV stariem jā
• Ūdensizturība jā
• Var rakstīt uz tās nē

Sertifikāti

Certified according to
DIN 4102 part 1 class A2 and B1
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=56221
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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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