
tesa® 50533
Informaţii Produs

Folie de protecţie temporară super aderentă pentru suprafeţe proaspăt vopsite

Descriere produs
tesa® 50533 este compusă dintr-un suport stabilizat UV acoperit cu un adeziv cu aderenţă înaltă pe bază de vinil.

Avantajele utilizării:
• Conservă finisajele vopsite, până la 6 luni la depozitarea în exterior
• Aderenţă perfectă la finisajele vopsite, chiar şi în timpul transportului (testată la viteze de peste 160 km/h – 100 mph)
• Scoatere din uz facilă. Atât folia cât şi sistemul adeziv nu dăunează mediului

Aplicații
• 50533 asigură protecţie eficientă împotriva cojirii pentru sistemele filmice precum tesa® 50530, în special în zone cu

geometrii dificile şi previne infiltrarea prafului şi a umidităţii
• tesa® 50533 este potrivită ştanţării şi poate fi imprimată pentru a fi utilizată ca etichetă de siguranţă, de ghidare sau de

marcaj
• 50533 poate fi utilizată de asemenea ca material de bază pentru tampoanele de protecţie de utilizare intensă pentru

bările de protecţie şi mânerele uşilor

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 96 µm

Proprietăți / Valori de performanță
• Uşor de îndepărtat Da
• Adecvat ştanţării Da
• Rezistenţa la UV 52 weeks

• Rezistenţa la rupere 21.5 N/cm
• Rezistenţă la substanţe chimice foarte bine
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=50533

http://l.tesa.com/?ip=50533
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Informaţii suplimentare
tesa® 50533 Edge Securing este, de asemenea, disponibilă ca soluție de produs pretăiat, tesa® Edge Securing 54533.

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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