
tesa® 50530
Product Informatie
Tijdelijke beschermingsfolie voor pas gelakte oppervlakken

tesa® 50530 verf beschermingstape bestaat uit een polyolefinefolie en een EVA-kleefmassa.
De ethyleenvinylacetaat-kleefmassa zorgt voor een uitstekende stabiliteit tegen weersinvloeden, compatibiliteit met lak en
bestendigheid tegen chemicaliën en UV-stralen. De sterke hechting garandeert een betrouwbare bevestiging bij snelheden
van 100 mph. Na gebruik kan het milieuvriendelijk verwijderd worden.
tesa® 50530 "Bodyguard" is de beste beschermingsoplossing voor pas gelakte autocarrosserieën. Wanneer het direct na
het lakken wordt aangebracht, voorkomt het schade tijdens de installatie, opslag en transport. De tape kan nauwkeurig
worden aangebracht en behoudt de lak voor maximaal twaalf maanden in buitenopslag. Reparaties of polijsten zijn niet
nodig na verwijdering van de maskering.

Voornaamste toepassing
*Geschikt voor de bescherming van vers gelakte metalen oppervlakken (autocarrosserieën)
*Handig vanwege de eenvoudige en precieze toepassing en de mogelijkheid om snedes te maken
*Het product bespaart kosten omdat het polijsten en kleine reparaties onnodig maakt
*milieuvriendelijk verwijderbaar zonder resten achter te laten
*Langdurige bescherming tot twaalf maanden buiten

Technische informatie

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

Technische gegevens
• Drager polyolefinic folie
• Totale dikte 80 µm
• Type kleefmassa EVA

• Rek bij breuk 800 %
• Rekkracht 22 N/cm
• UV-bestendigheid 36 Weken

Kleeracht op
• staal 1.0 N/cm

Eigenschappen
• Gemakkelijk te verwijderen Ja
• Geschikt voor stansen Ja

• Verfcompatibiliteit
• Bestendigheid tegen chemicaliën

Evaluatie relevant tesa® assortiment:    zeer goed      goed      matig      slecht
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=50530

http://l.tesa.com/?ip=50530


tesa® 50530
Product Informatie

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.

Bl
ad

zi
jd

e 
2 

va
n 

1 –
 v

an
 0

7/
09

/2
1 –

 n
l-N

L

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=50530

http://l.tesa.com/?ip=50530

