tesa® Professional 60951
Anti-slip Black/Yellow
Product Informatie
Anti-sliptape - zwart/geel
tesa® 60951 is een anti-slip tape met PVC-substraat en aluminiumoxide coating, voor een goede houvast voor de
voeten. De zwartgele anti-slip tape is zeer schuurbestendig, stevig en slijtvast. Hij is ideaal voor het veiliger maken van
werkplaatsen met een verhoogd risico op ongelukken. De tape behoudt zijn anti-slip eﬀect tot 2 jaar na aanbrengen bij
normale belasting. Hij is met de hand scheurbaar en makkelijk te verwijderen zonder lijmresten na te laten.

Kenmerken
• Binnen- en buitentoepassingen * Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is * Fluorescerend (tesa®
60953): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingsdoeleinden in donkere kamers *
Transparant (tesa® 60952): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig *
Zwart-geel (tesa® 60951): markeren van erg gladde oppervlakken

Technische informatie
De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor speciﬁeke doelen.
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Totale dikte
Dikte van de tape
Type kleefmassa
Rek bij breuk

Kleeracht op
• staal
Eigenschappen
• Met de hand afscheurbaar
• Gemakkelijk te verwijderen
• Gemakkelijk te beschrijven
• Geschikt voor stansen
• Temp.bestendigheid lange term.
• Schuurbestendigheid
• Verouderingsbestendigheid (uv)
• Vochtbestendigheid

Evaluatie relevant tesa® assortiment:

PVC ﬁlm coated
with mineral
particles
900 µm
720 µm
acryl
25 %
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Rekkracht
Kleur voering
Dikte van voering
Temperatuurbestendigheid
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Bestendigheid tegen chemicaliën
Bestand tegen zout water
Bestand tegen weekmakers
UV-bestendigheid
Water resistance
Fluorescerend
Hanteerbaarheid
Verwijderbaar na 14 dagen (23°C)

30 N/cm
geel
180 µm
-5 to +50 °C

5.8 N/cm

niet
niet
ja
50 °C

zeer goed

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60951
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Technische gegevens
• Drager
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Disclaimer
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tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als speciﬁcatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

