
tesaflex® 60760
Produkta Informācija

Grīdas marķēšanas lente

Produkta apraksts
tesaflex® 60760 ir izturīga līmlente mērenai, īslaicīgai marķēšanai, piemēram, pārvietojamiem un stacionāriem objektiem.
Izturīga, bet tomēr ar rokām noplēšama grīdas marķēšanas lente sastāv no mīkstas PVC pamatnes ar modificētu
dabiskā kaučuka līmes masu. Pateicoties pamatnes lielajai elastības pakāpei, to var izmantot arī uz raupjām virsmām,
un tas ir piemērots arī izliektiem pielietojumiem. Modificētā dabiskā kaučuka līme nodrošina labu saķeri ar dažādām
virsmām. tesaflex® 60760 ir pieejama dzeltenā, dzeltenā / melnā, sarkanā, sarkanā / baltā, zilā, zaļā un baltā krāsā; krāsu
kombinācijas atbilst normatīvos noteiktajām drošības vadlīnijām. Atkarībā no krāsas, grīdas marķēšanas lenti var skaidri
izmantot kā brīdinājuma lenti.

Ieguvumi:
• Noturīga un izturīga līmlente grīdas marķēšanas lietojumiem; noplēšama ar rokām
• tesaflex® 60760 ir elastīga pamatne, lai tiktu galā ar līkumiem
• Krāsu kombinācijas atbilst likumīgi noteiktajām drošības vadlīnijām

Lietojumi
tesaflex® 60760 ir perfekti piemērota pagaidu un nelielas intensitātes bīstamības norāžu izveidošanai un jebkādu kustīgu
vai nekustīgu priekšmetu marķēšanai.

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 mīksts PVC
• Līmvielas veids dabiskais kaučuks

• Kopējais biezums 150 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Sagraušanas pagarinājums 220 %
• Stiepes izturība 33 N/cm

• Piemērota nelīdzenām virsmām ļoti labi

Pieķeršanās vērtībām
• tērauda 2 N/cm
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Papildu informācija
tesaflex® 60760 ir pieejama arī divās labi saredzamās krāsu versijās, kas atbilst drošības prasībām.

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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