
tesa® 62455
Produkta Informācija
1000µm divpusēja PE putu līmlente

tesa® 62455 ir divpusēja PE putu līmlente, kas paredzēta dažāda veida stiprinājumiem. Tā sastāv no vidēja blīvuma,
pakļāvīgām PE putām un akrila līmvielas.

Produkta priekšrocības:
• Akrila līmviela nodrošina tūlītēju saķeri ar dažādām pamatnēm
• Saistīšanas temperatūra līdz -10 °C
• Pilnībā piemērota āra darbiem: noturīga pret UV, ūdeni un novecošanos
• Ļoti laba aukstuma šoka absorbcija

Pamata pielietojums
Pielietojuma piemēri montāžas darbos ietver, bet neaprobežojas ar:
• Cenu etiķešu stiprināšanu lielveikalos
• Sadzīves elektronikas dekoratīvo alumīnija pārsegu stiprināšanu
• Logu rāmju apdari

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Tehniskie dati
• Starpslāņa materiāls PE putas
• Krāsa balta
• Kopējais biezums 1000 µm

• Līmvielas veids akrils uz ūdens
bāzes

• Sagraušanas pagarinājums 260 %
• Stiepes izturība 8 N/cm

Lipšana pie
• alumīnija (sākotnējā) 6.0 N/cm
• PVC (sākotnējā) 6.0 N/cm

• alumīnija (pēc 14 dienām) 6.0 N/cm
• PVC (pēc 14 dienām) 6.0 N/cm

Īpašības
• Temperatūras noturība (īstermiņa) 80 °C • Temperatūras noturība (ilgtermiņa) 80 °C

Papildu informācija
PV14 = balta papīra pamatne // PV39 = gaiši zila plēves pamatne
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=62455

http://l.tesa.com/?ip=62455
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Produkta Informācija

Disclaimer

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/?ip=62455
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