
tesa 65620
Product Informatie

Eenmalig Verwijderbare Schuimtape voor Gevoelige Oppervlakken - 2.000µm Dubbelzijdig

Product Omschrijving
InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) is een dubbelzijdige PE schuimtape voorzien van een veelzijdige speciale kleefstof.
Het product maakt een stevige hechting mogelijk op gevoelige oppervlakken en laat residuvrije verwijdering toe. Onze
dubbelzijdige PE-schuimtapes worden vooral gekenmerkt door hun vermogen om onregelmatige oppervlakken te
compenseren, waardoor een hoge kleeracht, zelfs op ruwe oppervlakken, en een uitstekende schokabsorptie mogelijk
zijn.

Het grootste nadeel van conventionele foam tapes wordt duidelijk wanneer deze moeten worden verwijderd. Vooral op
gevoelige oppervlakken, zoals geverfde muren, treedt dan beschadiging op. Onze nieuwe oplossing InvisiBond Safe
Lift (tesa® 65620) maakt een veilige hechting mogelijk op vele gevoelige oppervlakken met een beproefde speciale
kleefstof. Verwijdering die vaak als een uitdaging wordt beschouwd vanwege beschadiging van de oppervlakken is nu
mogelijk dankzij ons unieke productontwerp. Tijdens het verwijderen splitst het PE-schuim zich cohesief en laat tape-
resten achter aan beide zijden van de gelijmde producten. Deze resten kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder
de oppervlakken te beschadigen. Bovendien is de lijm aan de linerzijde, die speciaal voor de eindgebruiker is bestemd,
speciaal gekozen voor veeleisende oppervlakken zoals ruw behang of verf.

InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) kenmerken:
• Speciale lijm voor uitstekende hechting en de mogelijkheid om gemakkelijk te worden verwijderd
• Veelzijdige PE-schuimrug om ruwe oppervlakken te compenseren
• Verhoogd gewicht van de lijmcoating aan de liner-zijde voor een veilige toepassing bij de eindgebruiker

Toepassing
InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) is speciaal geschikt voor klanten die gelijmde producten van gevoelige oppervlakken
willen verwijderen zonder deze oppervlakken te beschadigen. Voorbeeldtoepassingen zijn onder andere:
• Verlijmen van decoratieve elementen op muren
• Geluidsabsorbers in kantoren
• Tijdelijke signalisatie

Technische informatie

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

Product Constructie
• Drager PE-schuim
• Type kleefmassa specialiteit

• Totale dikte 2000 µm
• Kleur wit
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=65620

http://l.tesa.com/?ip=65620
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Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rek bij breuk 100 %
• Rekkracht 12 N/cm
• Statische schuiestendigheid

bij 40 graden C
zeer goed

• Temperatuurbestendigheid
korte termijn

80 °C

• Temperatuurbestendigheid
lange termijn

60 °C

Hechting aan waarden
• PE (direct) 4 N/cm
• PE (na 14 dagen) 4 N/cm

• staal (direct) 4 N/cm
• staal (na 14 dagen) 4 N/cm

Aanvullende informatie
Liner variant:
• PV9 rode papieren liner met wit tesa merk

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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