
tesa® 52995
PV 4
Product Informatie

Permanente beschermfolie met topcoating

Product Omschrijving
tesa® 52995 is een enkelzijdige transparante beschermfolie met een heldere hoogglanzende alifatische polyurethaan
drager, een permanente acrylkleefstof en een polyester liner.

Kenmerken
• Zeer transparant productontwerp
• Bestand en duurzaam tegen mechanische en omgevingskrachten
• Een extra toplaag zorgt voor een uitstekende glans en verhoogt de duurzaamheid aan de buitenkant
• langdurige UV-bestendigheid en zelerstellende eigenschappen zonder te vergelen gedurende de levensduur van het

voertuig
• Goede conformiteit maakt het ideaal voor rondingen en complexe oppervlaktegeometrieën
• Maatvastheid en stansbaarheid
• Compatibel met een aantal verf- en blanke laksystemen

Toepassing
tesa® 52995 wordt toegepast om gevoelige oppervlakken permanent te beschermen tegen sterke mechanische krachten
in binnen- en buitentoepassingen. Het is speciaal ontworpen voor de permanente bescherming van lak tegen steenslag,
slijtage, krassen en corrosie in automotive toepassingen, zoals
• wielkasten
• deurranden
• zijskirts
• dorpellijsten
• kofferbaklijsten
• voor- en achterbumpers
• VIN-etiketten
• ...

Door de goede vervormbaarheid kan de tape worden aangebracht op vlakke en licht gebogen oppervlakken.

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
• Type voering PET

• Totale dikte 330 µm
• Kleur transparant
• Kleur voering translucent
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=52995
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Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 61 N/cm
• Schuurbestendigheid ja
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
zeer goed

• Hanteerbaarheid zeer goed
• Glanzende oppervlakafwerking ja
• Matte oppervlakafwerking niet

• Bedrukbaarheid niet
• Krasbestendig zeer goed
• Geschikt voor stansen ja
• Temperatuurbestendigheid ja
• Temperatuurbestendigheid (30

min)
90 °C

• UV-bestendigheid >104 week / weken

Hechting aan waarden
• staal > 15.0 N/cm

Aanvullende informatie
Aangepaste vormen en afmetingen als gestanste oplossingen zijn verkrijgbaar als tesa® 54995.

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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