
tesa® 51217
Product Informatie

Dikke schuiftape in PE-UHMW voor pieppreventie en bescherming tegen schuren

Product Omschrijving
tesa® 51217 is een dikke uv- en schuurbestendige PE-tape met hoge dichtheid en een uitstekende kleeracht. Het
product werd geoptimaliseerd voor de auto-industrie om onderdelen, afwerkingen en kabelbomen te beschermen tegen
mechanische schade in combinatie met geluidspreventie.

Eigenschappen:
• Transparantie en uv-bestendigheid vereenvoudigen de toepassing ervan in het zichtbare gedeelte
• Zelfsmerende tape met uitstekende schuifeigenschappen vermindert slijtage en wrijving en voorkomt geluidshinder
• Hoogenergetische absorptiecapaciteit zelfs bij hoge spanningsniveaus

Toepassing
tesa® 51217 werd speciaal ontworpen voor anti-piep- en schuurbescherming aan de binnen- en buitenkant aan de
assemblagelijn voor een betrouwbare:
• maskering van onderdelen in plaatmetaal met scherpe randen
• glijding van autodaken, schuifdeuren, gevoelige onderdelen
• preventie van geluidshinder en slijtage, bv. van afwerkingen
• bescherming van kabelbomen in zones met veel wrijving
• toepassing in zichtbare gedeeltes, zoals bumpers, B-stijlen, cockpits

Technische informatie

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

Aanvullende informatie
Erg goede uv-bestendigheid: > 1000h WOM Florida-test
1000h WOM Florida-test
Het product is ook beschikbaar in het zwart als 51217 PV1
Het materiaal kan geleverd worden als individuele stansen op rol of vellen in de afmetingen van de klant als tesa® 54217
transparant of 54217 PV1 zwart
tesa’s afdeling van automatiserings- en toepassingsoplossingen voorziet uitrusting op maat en zelf ontworpen
applicatietools om de productiviteit te stimuleren.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=51217

http://l.tesa.com/?ip=51217
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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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