
tesa® 60954
Anti-Slip Tape Heavy Duty
Informacja o produkcie
Super mocna taśma antypoślizgowa tesa®

tesa® 60954 to taśma antypoślizgowa z bardzo wytrzymałym nośnikiem. Została specjalnie zaprojektowana do trwałych
zastosowań wymagających dużej wytrzymałości, gdzie niezbędna jest dobra przyczepność i bezpieczeństwo zapobiegania
poślizgowi, np. pojazdy budowlane lub platformy i rampy.
tesa® 60954 to jednostronna taśma składająca się z papierowego paska ochronnego oraz z wytrzymałego a jednocześnie
umożliwiającego ręczne urwanie antypoślizgowego nośnika i z akrylowej substancji klejącej. Nośnik składający się z folii
PVC pokrytej dużymi mineralnymi cząsteczkami, zapewnia dodatkową antypoślizgowość w trudnych i ekstremalnych
warunkach. Akrylowa substancja klejąca zapewnia doskonałe połączenie z większością powierzchni.
Wytrzymała taśma antypoślizgowa jest certyfikowana zgodnie z DIN 51130 i dostępna w kolorach czarnym, żółtym, czarno-
żółtym i szarym. Taśmy w kolorze jasnożółtym i w czarno-żółte pasy są dobrze widoczne i ułatwiają znakowanie obszarów
związanych z ostrzeganiem i bezpieczeństwem. Stosowanie tych produktów, to idealne rozwiązanie uzupełniające
wdrażanie standaryzacji 5S.
Właściwości produktu:
Bardzo wytrzymały nośnik z dodatkowymi antypoślizgowymi właściwościami do użytku w ekstremalnych warunkach</
li>Gruboziarnista struktura zapobiega zatykaniu się powierzchni i utraty antypoślizgowości</li>Współczynnik tarcia:
R13 zgodnie z DIN 51130 (R12 dla czarno-żółtych pasków)</li>Dobra odporność chemiczna i na działanie czynników
atmosferycznych</li>Bezpieczne klejenie do większości powierzchni</li>Jasnożółty kolor i czarno-żółte pasy zapewniają
dobrą widoczność i łatwą identyfikację</li>

Główne zastosowanie
• Trwały, antypoślizgowy nośnik do wymagających zastosowań
• Pojazdy budowlane, naczepy
• Platformy i rampy
• Sprzęt leśny i rolniczy

Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

Dane techniczne
• Materiał nośnika PVC film coated

with large mineral
particles

• Grubość całkowita 1185 µm
• Typ substancji klejącej akryl

• Wydłużenie przy zerwaniu 35 %
• Odporność na rozciąganie 40 N/cm
• Odporność termiczna 80 °C

Przylepność do
• stali 7.0 N/cm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=60954

http://l.tesa.com/?ip=60954
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Anti-Slip Tape Heavy Duty
Informacja o produkcie
Właściwości
• Można urwać ręką
• Nadaje się do cięcia wykrojnikami tak

• Odporność na chemikalia

Ocena dla istotnych właściwości produktów:    bardzo dobra      dobra      średnia      niska

Disclaimer

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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