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sPVC bepleisteringstape gebosseleerd

Product Omschrijving
Het sPVC-rugmateriaal zorgt voor de robuustheid van de tesa® sPVC-pleistertape met reliëf, waardoor het een veelzijdige
metgezel is voor elke bouwplaats. De tape is geschikt als maskeer- of pleistertape en biedt bescherming voor kozijnen
of gevels. Het hecht veilig, zelfs op licht ruwe oppervlakken. De tape kan met de hand worden afgescheurd, waarbij de
reliëfrug elke keer een rechte rand oplevert. Hierdoor is de pleistertape betrouwbaar in gebruik. Naast deze klussen
zorgt de sterkte van de natuurrubberlijm in combinatie met het stevige rugmateriaal er ook voor dat je hiermee andere
materialen veilig kunt bundelen. Op dezelfde manier kan de pleistertape ook worden gebruikt om items op hun plaats
te fixeren - wat altijd handig is tijdens het werk. Verkrijgbaar in oranje of geel, de tape is een nuttige aanvulling op elke
gereedschapskist.

Kenmerken
• Betrouwbare maskeringstape, goed voor bepleistering
• Ook geschikt voor het bundelen en bevestigen van items
• Bij handmatig afscheuren zorgt de gebosseleerde drager voor een rechte rand
• Toepasbaar bij +5 tot +60 °C, bestand tegen milde kou en extreme hitte
• Langdurige bescherming tegen uv-straling – veilig zonder restjes gedurende 6 weken
• Hecht ook op enigszins ruwe oppervlakken
• Keuze uit oranje of gele drager
• Samenstelling tape: drager = sPVC, kleefmassa = natuurrubber
• Beschikbare formaten: 33m:30mm, 33m:50mm

Technische informatie

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

Product Constructie
• Drager PVC-folie
• Type kleefmassa op basis van rubber

• Totale dikte 130 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rek bij breuk 130 %
• Rekkracht 22 N/cm
• Hand tearability zeer goed

• UV-bestendigheid 6 weeks
• Vochtbestendigheid goed

Hechting aan waarden
• staal 1.6 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=67001
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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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