tesaﬂex® 60760
Product Information
Gulvmerkingstape
tesaﬂex® 60760 er en robust myknet PVC-tape som er belagt med en sterk modiﬁsert kleber av gummiharpiks, og som
sikrer god vedheftning på mange forskjellige overﬂater. Naturgummikleberen sikrer høy gripeevne og kort forankringstid
før det endelige klebenivået nås. Når tapen ernes, etterlates det ingen limrester, noe som gjør den ideell til midlertidig
eller permanent innendørs bruk. Det stabile bærematerialet av polyvinylklorid gjør tapen svært robust og motstandsdyktig
overfor slitasje. tesaﬂex® 60760 er enkel å bruke fordi den lett kan rives over for hånd. Tapen fås i en rekke forskjellige og
svært synlige farger, som er i overensstemmelse med de respektive sikkerhetsforskrifter.

Main Application
•
•
•
•
•

Velegnet til midlertidige og generelle varsler samt markeringer
Brukes til å identiﬁsere og merke alle former for bevegelige eller stasjonære gjenstander
Finnes i mange farger til en rekke bruksområder og bransjer
Det robuste PVC-bærematerialet sikrer god slitasjebestandighet
Tapen er lett å rive av for hånd, noe som gjør den enkel og rask å bruke

Technical Information (average values)
The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for speciﬁcation
purposes.
Technical Data
• Bæremateriale
• Total tykkelse
• Klebetype

Bløt PVC
150 µm
natural rubber

Adhesion to
• Klebeevne på Stål

• Bruddforlengelse
• Bruddstyrke

220 %
33 N/cm

2.0 N/cm

Properties
• Egnet til ru overﬂater

Evaluation across relevant tesa® assortment:

very good

good

medium

low

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=60760
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Additional Information
tesaﬂex® 60760 kommer også i to meget synlige fargeversjoner som er i samsvar med sikkerhetsregler.
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tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or ﬁtness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is ﬁt for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staﬀ will be glad to support you.

