
tesa® Professional 60950
Informaţii Produs

Bandă antialunecare rezistentă

Descriere produs
tesa® 60950 este o bandă adezivă cu suport din PVC și adeziv acrilic puternic. Stratul de adeziv puternic și durabil asigură
un efect anti alunecare pentru o perioadă de până la 2 ani în condiții normale de utilizare. Combinația dintre un substrat
de PVC acoperit cu oxid de aluminiu și un adeziv acrilic garantează efectul optim anti derapare. Banda se poate rupe cu
mâna și nu se contractă după aplicare. Este ideală în orice zone unde e necesară o stabilitate la pășit.

Cu un nivel abraziv de 60, banda asigură protecția ideală împotriva derapării, ajutând astfel la prevenirea accidentelor
la locul de muncă sau în spații industriale. tesa® 60950 este certificată conform standardului DIN 51130 și iese în
evidență datorită rezistenței la apă sărată și substanțe chimice, precum și datorită faptului că se poate rupe cu mâna și se
îndepărtează fără reziduuri. Este disponibilă în trei alte culori: negru/galben (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) și
fluorescent (tesa® 60953).

Aplicații
• Bandă neagră foarte rezistentă cu efect anti-alunecare, ideală în zone unde e nevoie de stabilitate la pășit
• Adecvată pentru aplicații la interior și exterior
• Datorită vizibilității ridicate, tesa® 60950 este ideală pentru marcarea zonelor alunecoase

Informații tehnice (valori medii)

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

Compoziție produs
• Grosime totală 900 µm
• grosimea benzii 720 µm

• Grosimea căptuşelii 180 µm

Proprietăți / Valori de performanță
• Elongatie 25 %
• Rezistenţa la rupere 30 N/cm
• Adecvat ştanţării da

• Rezistenţa la temperatură -5 to +50
• Rezistenţă la substanţe chimice bine
• Se rupe manual bine

Aderența la valori
• Aderenţa la oţel 5.8 N/cm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=60950

http://l.tesa.com/?ip=60950
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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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