
tesa® 51207
Product Information
Spesiell PE-UHMW-glidetape til Lyddemping og Forebygging av Slitasje

tesa® 51207 er en bestandig og slitesterk polyetylen-tape med høy massefylde og akrylkleber, som sikrer god vedheftning
på både polare og non-polare overflater. Antifriksjons-tapen gir god bestandighet overfor kjemikalier, syrer, baser og
aggressive gasser, mens den også har en spesielt høy UV-bestandighet. tesa® 51206 brukes til en lang rekke utendørs
industrielle anvendelser, men er optimalisert til bruk i bilindustrien i forbindelse med lyddemping og beskyttelse av
komponenter, paneler samt wire mot mekanisk skade. Den sterke slitasje-resistente og lyddempende UHMW-PE-glidetapen
har fremragende glideegenskaper og er selvsmørende, noe som reduserer slitasje og friksjon. Tapens gjennomsiktighet
gjør den lett å bruke.

Main Application
• tesa® 51207 brukes til innen- og utendørs støydemping samt beskyttelse mot slitasje
• Maskering av skarpkantede metallkomponenter
• Glidning av biltak, skyvedører og sarte komponenter
• Støydemping og beskyttelse mot slitasje til f.eks. paneler
• Beskyttelse av seler i områder med høy friksjon
• Kan brukes på synlige områder som f.eks. støtfangere, B-stolper og førerhus

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 PE
• Farge transparent
• Total tykkelse 114 µm
• Klebetype pure acrylic

• Bruddforlengelse 340 %
• Bruddstyrke 53 N/cm
• Type liner glassine
• Linertykkelse 71 µm

Adhesion to
• Klebeevne på Stål 4.3 N/cm

Properties
• Slitstyrkebestandighet
• Fleksibilitet

• Lyddempning
• Selvsmørende egenskaper

Evaluation across relevant tesa® assortment:    very good      good      medium      low
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=51207

http://l.tesa.com/?ip=51207
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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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