
tesa® 54995
PV0
Informaţii Produs

Folie de protecție a vopselei cu strat superior transparent

Descriere produs
tesa® 54995 este o folie subțire, aproape invizibilă și durabilă, de protecție a vopselei dotată cu un strat superior
suplimentar transparent, care oferă rezistență suplimentară la zgârieturi și un finisaj lucios asemănător vopselei.
Transparența optică remarcabilă și finisajul lucios, asemănător vopselei, fac această folie practic invizibilă atunci când este
aplicată pe suprafețe vopsite.

Datorită rezistenței UV pe termen lung și a proprietăților de auto-vindecare (self-healing), folia rămâne invizibilă pe toată
durata de viață a vehiculului, fără a deveni galbenă.

Suntem specializați în personalizarea formelor și dimensiunilor produselor noastre în conformitate cu specificațiile sau
preferințele individuale, pentru a satisface o anumită nevoie a clientului.

Folia de protecție a vopselei tesa® 54995 este disponibilă și în 335µm, 54995 PV4.

Aplicații
În funcție de designul mașinii, există anumite zone care sunt extrem de vulnerabile la deteriorări mecanice și zgârieturi.
Deteriorările vopselei provoacă coroziune gravă în timp și eliminarea lor se asociază adesea cu costuri mari de reparații.

Folia de protecție vopsea tesa se aplică pe zonele cu impact ridicat ale vehiculului. Prin crearea unei bariere, folia
protejează mașina de loviturile de pietrii, murdărie, sare, condițiile dure de iarnă și multe altele, fără a schimba
caracteristicile de design.

Soluțiile personalizate, cu funcții de poziționare vizuală, ajută lucrătorii să determine poziția exactă, îmbunătățind astfel
precizia aplicării.

Beneficii
• Rezistentă, durabilă, rezistentă la abraziune și ciobire, pentru a rezista la toate condițiile de drum
• Banda PU alifatică cu rezistență UV pe termen lung pentru protecție invizibilă pe toată durata de viață a vehiculului
• Claritate optică excelentă și finisaj lucios asemănător vopselei nu schimbă liniile vehiculului, ci lasă culoarea frumoasă a

vopselei să strălucească
• Proprietățile de auto-vindecare fac zgârieturile greu vizibile

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 PU
• Tipul adezivului acrilic

• Grosime totală 280 µm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=54995

http://l.tesa.com/?ip=54995
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Proprietăți / Valori de performanță
• Rezistenţa la rupere >30 N/cm

Informaţii suplimentare
Toate valorile se bazează pe versiunea produsului 54995 PV0.

Datorită naturii sale delicate, acest produs poate conține mici defecte pe suprafață, cum ar fi bule mici, deformări sau
cratere care, în general, nu sunt vizibile după aplicare.

Florida Test 2000hrs (PV3930): 54995 PV0 și PV4 test reușit

Test Arizona 2000 ore (PV3929): 54995 PV0 și PV4 test reușit

Teste de pietriș (SAE J400, RT): 54995 PV0 și PV4 test reușit

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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