
tesa® extra Power Taśma naprawcza
Eco
Informacja Produkcie

BNR 56430, 56431, 56432

Opis produktu
Gdy potrzebujesz taśmy materiałowej o znakomitej odporności na przedarcie i dużej trwałości, taśma tesa® extra Power
Eco stanowi wybór przyjazny dla środowiska.

Cechy
• Do prac rękodzielniczych, napraw, mocowań, łączenia, wzmacniania, znakowania i wielu innych zastosowań
• Odporna na przedarcia, lecz do ręcznego urywania
• Można po niej pisać
• Dostępna w kolorze czarnym, szarym i białym

Przyjazna dla środowiska:
• Naturalne i trwałe włókna
• W 64% z materiałów pochodzenia ekologicznego
• Masa klejąca z naturalnego kauczuku, niezawierająca rozpuszczalników

Opakowanie:
• W 80% z kartonu pochodzącego z recyklingu

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• Materiał nośnika tkanina pokryta

akrylem
• typ substancji klejącej kauczuk naturalny

• grubość całkowita 280 µm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=56430
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Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• odporność termiczna tak
• odporność na rozciąganie 70 N/cm
• Bez rozpuszczalników tak
• Hand tearability tak
• Możliwość pisania tak
• Odporność na oleje i smary nie
• Odporność na promieniowanie

UV
tak

• Odporność na rozdarcie tak
• odporność na starzenie (uv) tak

• odporność na wilgoć tak
• Odpowiednie powierzchnie Gładkie drewno,

Płytki ceramiczne,
Cegła, Szkło, Szkło
akrylowe, Karton,
Gips, papier, Metal,
Stal, Kamień

• Ozone resistance tak
• Rozciągliwość 9 %
• Siła klejenia Wysoka przyczepność
• usuwanie bez pozostawiania

śladów
tak

• Wodoodporność nie
• wodoodporność tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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