
tesa® 54994
Product Informatie

Lakbeschermingsfolie

Product Omschrijving
tesa® 54994 is een dunne, duurzame en bijna onzichtbare lakbeschermingsfolie.

Wij zijn gespecialiseerd in het aanpassen van de vormen en maten van onze producten op basis van individuele
specificaties of voorkeuren om aan een specifieke klantbehoefte te voldoen.

tesa® 54994 lakbeschermingsfolie is ook verkrijgbaar in 360 µm, 54994 PV3.

tesa® 54994 lakbeschermingsfolie is ook verkrijgbaar in 187 µm, 54994 PV5.

Toepassing
Aankelijk van het auto-ontwerp zijn er bepaalde gedeeltes die zeer kwetsbaar zijn voor mechanische schade en
krassen. Lakbeschadigingen veroorzaken na verloop van tijd ernstige corrosie en het wegwerken ervan gaat vaak
gepaard met hoge reparatiekosten.

tesa lakbeschermingsfolie wordt aangebracht op gedeeltes van het voertuig die veel te verduren hebben. Door een
barrière te creëren, beschermt de folie de auto tegen steenslag, vuil, zout, barre winterse omstandigheden en dergelijke
zonder de designkenmerken te veranderen.

Op maat gemaakte gestanste oplossingen met visuele positioneringsmogelijkheden zorgen dat de
productiemedewerkers de exacte positie kunnen bepalen, waardoor de nauwkeurigheid wordt verbeterd.

Voordelen
• Robuust, duurzaam, slijtvast en bestand tegen alle wegomstandigheden
• Alifatische PU-tape met langdurige UV-bestendigheid voor onzichtbare bescherming gedurende de hele levensduur

van het voertuig
• Grote optische helderheid verandert de lijnen van het voertuig niet, maar laat de prachtige lakkleur er doorheen

schijnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PU film
• Type kleefmassa acryl

• Totale dikte 260 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht > 35 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=54994

http://l.tesa.com/?ip=54994
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Aanvullende informatie
Alle waarden zijn gebaseerd op productversie 54994 PV0.

Florida-test 2000 uur (PV3930):  54994 PV0 en PV3 getest
Arizona-test 2000 uur (PV3929): 54994 PV0 en PV3 getest
Grindtesten (SAE J400, RT):     54994 PV0 en PV3 getest

Disclaimer

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.
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