
tesa® Professional 53949
Produkta Informācija

Neatstarojoša augsta līmeņa auduma līmlente ar polietilēna pārklājumu

Produkta apraksts
tesa® 53949 ir matēta līmlente, kas ir paredzēta īpaši mākslas un izklaides nozarei. Tā sastāv no 80. izmēra sieta austa
PET auduma starpslāņa ar spiedienjutīgu dabiskās kaučuka līmvielas pārklājumu.
tesa® 53949 ir ideāls risinājums visām situācijām, kad nepieciešama neatstarojoša virsma.

Īpašības:
• gaismu absorbējoša, neatstarojoša
• laba liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
• nodilumizturīga
• ūdeni atgrūdoša
• pielāgojas formai
• viegli noņemama

Lietojumi
• skatuves/aizkulišu darbu teātros, operās, kinoteātros un koncertzālēs
• kabeļu stiprināšana pie paklājiem, sienām u.c.
• spīdīgu un glancētu virsmu pārsegšana
• kabeļu savienojumu nofiksēšana
• šuvju izolācija
• grīdas marķēšana un fiksēšana

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 ar polietilēnu pārklāts

audums
• Līmvielas veids dabiskais kaučuks

• Kopējais biezums 310 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Sagraušanas pagarinājums 14 %
• Stiepes izturība 85 N/cm
• Nodilumizturība labi
• Izturība pret novecošanu (UV) labi

• Hand tearability labi
• Mitruma izturība labi
• Water resistance labi
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=53949
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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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