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Assemblyguard
Informaţii Produs

Banda rezistentă la impact pentru suprafețele proaspăt vopsite, în timpul montajului auto

Descriere produs
tesa® 50540 Assemblyguard este o bandă autoadezivă de calitate superioară care a fost dezvoltată pentru protecția
suprafețelor delicate, de ex. suprafețe metalice vopsite în timpul montajului auto.

Produsul constă dintr-un film cu bule de aer acoperit cu un adeziv compatibil cu vopseaua. Aplicată după procesul de
vopsire, tesa® 50540 Assemblyguard oferă o protecție fiabilă pentru suprafețele vopsite susceptibile de a fi deteriorate în
timpul procesului de asamblare a autovehiculelor. Datorită perforării încrucișate a produsului, este ușor de rupt cu mâna
fără a utiliza dispozitive de tăiere.

Caracteristici principale:
• Film cu bule de aer pentru protecție premium
• Perforare pentru manipulare și aplicare simple
• Aderență bună și îndepărtare fără urme

Aplicații
tesa® 50540 Assemblyguard este potrivită în special pentru protecția suprafețelor vopsite în timpul procesului de
asamblare a autovehiculelor pentru a reduce costurile de deteriorare și reparații. Se recomandă numai pentru aplicații în
interior.

Exemple de aplicații sunt:
• Protecția părților laterale ale mașinii, a barelor de protecție etc. în timpul montării

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Material suport film poliolefinic
• Tipul adezivului etilenă-acetat de vinil

• Grosime totală 4200 µm

Proprietăți / Valori de performanță
• Rezistenţă la substanţe chimice bine
• Uşor de îndepărtat Da

• Adecvat ştanţării Da
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=50540

http://l.tesa.com/?ip=50540
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Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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