
tesa® 54999
Product Informatie

PSA Tabbing tape voor een gemakkelijke hersluitbare oplossing

Product Omschrijving
tesa® 54999 PV1 is een groene, doorschijnende tape met een PET-drager en een siliconen kleefstof en een witte
vingerlift.

Toepassing
• Vingerlift voor snel verwijderen van de liner bij het aanbrengen van rollen en stansen
• Voor rechte tabbing-toepassingen, vaak gebruikt voor overbrugging om de liner van meerdere stukken tape en/of

stansvormen in slechts één handeling te verwijderen

Technische informatie

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

Product Constructie
• Type voering PET-folie
• Drager PET-folie
• Type kleefmassa op siliconebasis,

silicone

• Totale dikte 150 µm
• Kleur green

Aanvullende informatie

Ontworpen voor het handmatig aanbrengen van tape op de blauwe liner van tesa® ACXplus 78XX PV29 en 778XX PV15.
Standaard afmetingen:
• 10 x 30 mm incl. 10 mm vingerlift
• 6 x 30 mm incl. 10 mm vingerlift

Raadpleeg 'Tips & Tricks for tesa® Tabbing Tapes' voor het aanbrengen.

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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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=54999

http://l.tesa.com/?ip=54999

