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Product Informatie

testtapes voor het karakteriseren van siliconecoatings
tesa® 7475 en 7476 zijn speciaal ontworpen voor de karakterisering van siliconengecoate voeringen.
Een typische testmethode is FINAT 10 en FINA 11.
Voor een uitgebreide karakterisering voor de vrijgave-eigenschappen wordt aangeraden om beide tapes te gebruiken.
tesa® 7475 beschikt over een typische gemodiﬁceerde acrylkleefstof om de interactie van een silicone en een
acrylkleefstof vast te leggen. Daarnaast vertoont hij een aanmerkelijke interactie met SiH –groepen voor het meten van de
mate van harding van een silicone door de daarop volgende hechting volgens FINAT 11 te meten.
tesa® 7476 beschikt over een typische gemodiﬁceerde acrylkleefstof om de interactie van een silicone en een
rubberkleefstof te karakteriseren.
Beide tapes vertonen een aanmerkelijke kleeracht zelfs op gemakkelijk loslatende siliconencoating om herhaalbare
metingen te geven.
Om de testtapes zelfs te karakteriseren wordt aanbevolen om hun hechting op staal te gebruiken.

Voornaamste toepassing
testtapes voor de karakterisering van siliconecoatings

Technische informatie
De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor speciﬁeke doelen.
Technische gegevens
• Drager
• Type kleefmassa

katoenweefsel
natuurrubber

• Type voering
• Houdbaarheid

ﬁlm
12 months

Disclaimer

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=07476
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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.

