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Mīksta PVC izolācijas līmlente vadu izolācijai un marķēšanai

Produkta apraksts
Elektriskās izolācijas lente tesaflex 53988 ir uzticams palīgs elektriķiem, mehāniķiem un citiem amatniekiem. Tai raksturīgs
salīdzinosi biezs starpslānis, augsts elastīgums un ļoti labi salipšanas rādītāji (pat pie tērauda un zemām temperatūrām).
PVC izolācijas lente ir piemērota ne tikai izolācijai un marēķēšanai, bet arī remonta darbiem un saišķu veidošanai. Tā kā
ir pieejama daudzās krāsās - sarkana, zila, brūna, melna, balta, pelēka, zaļa, dzeltena un zaļi-dzeltena, to var lietot arī kā
marķēšanas līmlenti. tesaflex 53988 ir sertificēta atbilstoši saistošiem standartiem un ir droši lietojama.

Lietojumi
• ideāli piemērota elektroizolācijai, piem. vadu izolācijai vai marķēšanai
• Sertificēta saskaņā ar IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 un REACH conform
• Biezs starpslānis (150 μm)
• Augsts dielektriskās caursišanas spriegums (7.000 V)
• Temperatūras noturība līdz +90° C
• Pieejama daudzās dažādās krāsās un izmēros

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 240 %
• Stiepes izturība 25 N/cm

• Mitruma izturība labi
• Temperatūras noturība 90 °C
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=53988
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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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