
tesa® 54678
Informacja Produkcie
Precyzyjne wykroje do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

Wykrojniki tesa® 54678 produkowane są z elastycznego PET, pokrytego masą klejącą z naturalnego kauczuku. Ten
zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do zakrywania otworów,
wymagających doskonałego uszczelnienia w połączniu z bardzo dobrą elastycznością.

Właściwości produktu:
• Bardzo dobra zgodność ze złożonymi geometriami
• Bezpieczna przyczepność na prawie każdej powierzchni
• Wysoka odporność na ścieranie, przebicie i starzenie
• Możliwość zmiany pozycji wykrojnika

Główne zastosowanie
tesa® 54678 jest szczególnie przydatna na samochodowej linii montażowej, do maskowania otworów na wewnętrznych i
zewnętrznych obszarach karoserii, np. filary, podłoga przednia / tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować
właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Dane techniczne
• materiał nośnika tkanina z

ekstrudowanego
polietylenu

• grubość całkowita 250 µm
• typ substancji klejącej kauczuk naturalny
• wydłużenie przy zerwaniu 8 %

• odporność na rozciąganie 50 N/cm
• odporność termiczna (30 min) 95 °C
• siatka 45 gęstość splotu

na cal kwadratowy

Przylepność do
• stali 4.2 N/cm

Właściwości
• można urwać ręką
• proste brzegi po oderwaniu

• nadaje się do cięcia wykrojnikami Tak
• odporność na ścieranie

Ocena dla istotnych właściwości produktów:    bardzo dobra      dobra      średnia      niska

Dodatkowe informacje
Polecamy nasz asortyment produktów obejmujący następujące wymiary:
kółka: średnica 19 / 30 / 40 / 50 mm

Produkt tesa® 54678 może być dostępny w wymiarach zamówionych przez klienta, i w zależności od zastosowania i
wymogów klient może otrzymać go w postaci rolek lub arkuszy.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=54678

http://l.tesa.com/?ip=54678


tesa® 54678
Informacja Produkcie

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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