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3,000 µm divpusējā akrila serdeņa lente

Produkta apraksts

tesa® ACXplus 75530 ir divpusēja caurspīdīga akrila serdeņa lente. Tā sastāv no augsti tehnoloģiskas akrila sistēmas un
raksturojas galvenokārt ar saistīšanās spēku, sprieguma izkliedēšanu, termisko  un atmosfērizturību.
Pateicoties augstajam caurspīdīgumam, tā ir īpaši piemērota caurspīdīgu un puscaurspīdīgu materiālu, tādu stikls vai akrila
polimēru  strukturālai līmēšanai.
Viskozoelastīgais, cietais akrila serdenis kompensē dažādu salīmēto detaļu termisko pagarinājumu.

Lietojumi
Caurspīdīgu un puscaurspīdīgu materiālu līmēšana šādās nozarēs:
• Starpsienas
• Zīmju izgatavošana
• Dekoratīvie stikla paneļi

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 ciets akrils
• Līmvielas veids tīrs akrils

• Kopējais biezums 3000 µm
• Krāsa caurspīdīga

Pieķeršanās vērtībām
• tērauda (pēc 3 dienām) 30 N/cm

Papildu informācija
Šis produkts pieejams arī ar Adhesive Neutralized Edges/adhezīvi neitralizētām malām (MU58), kas nodrošina ērtu
rīkošanos un izcilu optisko izskatu. Nelīpošās malas ir tesas inovatīvā plānā, stiklveida slāņa uz ruļļa malām rezultāts.
Pateicoties šai īpašībai, tiek novērsta netīrumu un putekļu pieķeršanās, nodrošinot izcilu stikla nodalījumu savienojumu
izskatu.

Oderes varianti:
• Zila plēves odere (PV24)
• Zila silīciju nesaturoša plēves odere (PV28)
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=75530
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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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