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Byggetape sPVC riflet

Produktbeskrivelse
sPVC-bærematerialet sikrer robustheten til tesa® Byggetape sPVC riflet og gjør den til et verdifullt verktøy på enhver
byggeplass. Tapen kan brukes som maskeringstape eller bygge- og beskyttelsestape til sikring av rammer eller fasader.
Den hefter sikkert selv på lettere ru overflater. Tapen kan rives over med håndkraft, og det riflete bærematerialet
garanterer en rett kant hver gang. Takket være disse egenskapene er bygge- og beskyttelsestapen svært holdbar, samt
pålitelig å anvende.
Kombinasjonen av naturgummi-kleberen og det robuste bærematerialet gjør det mulig å bruke tapen også til sikker
bunting av andre materialer. Samtidig kan bygge- og beskyttelsestapen brukes til å fiksere elementer – noe som ofte er
nyttig ved mange forskjellige arbeidsoppgaver.
Tapen fås i orange eller gul, og den er et verdifullt tillegg til enhver verktøykasse.

Funksjoner
• Holdbar maskeringstape som passer perfekt til pussing
• Er også effektiv til bunting og fiksering av elementer
• Når tapen rives av med håndkraft, sikrer det riflete bærematerialet en rett kant
• Kan brukes under temperaturforhold på +5 til +60 °C og er derfor bestandig mot lett kulde og ekstrem varme
• Langvarig beskyttelse mot UV-stråling og uten å etterlate kleberester i opptil 6 uker
• Beholder også vedheftningen på lettere ru overflater
• Fritt valg mellom orange eller gult bæremateriale
• Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
• Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Produktinnhold
• Bæremateriale PVC-film
• Klebetype Gummi basert

• Total tykkelse 130 µm

Egenskaper / ytelsesverdier
• Bruddforlengelse 130 %
• Bruddstyrke 22 N/cm
• Fuktbestandighet good

• Hand tearability very good
• UV resistance 6 weeks

Klebekraft
• Klebeevne på Stål 1.6 N/cm
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?mp=67001
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Disclaimer

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.
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