
tesa® 52105
Valori foarte scăzute de COV
Informaţii Produs

Banda de transfer acrilică, transparentă, adeziv pe bază de apă, 50 µm.

Descriere produs
tesa® 52105 este o bandă de transfer, transparentă, cu adeziv pe bază de apă, cu o grosime de 50 µm. Această bandă a
fost dezvoltată în special pentru toate tipurile de aplicații exigente de laminare și conversie. Datorită valorilor reduse de
COV, este proiectată în mod special pentru aplicațiile din interiorul automobilelor.

tesa® 52105 este potrivită pentru laminarea tuturor tipurilor de spumă, lână și substraturi din pâslă.

Acest produs este disponibil și în varianta de 100µm (tesa® 52110).

Caracteristici principale:
• Disponibilă în lungimi și lățimi diferite
• VOC scăzuti (conform GB 27630) - nu se detectează substanțe critice
• Foarte maleabilă pentru a urma forme 3D dificile
• Valori totale COV foarte mici
• Aderență inițială ridicată
• Rezistență excelentă la lipire pe o mare varietate de substraturi la interior
• Montare sigură chiar și pe materiale plastice nepolare (PP) și compozite (materiale reciclate)
• Proprietăți bune de tăiere

Aplicații
tesa® 52105 este potrivită pentru diferite tipuri de aplicații de laminare.

Exemple de aplicații sunt:
• Laminarea materialelor izolante
• Laminarea pentru prevenirea NVH (zgomot, vibrații și asperități) și BSR (bâzâit, scârțâit și zgomot)
• Lipirea țesăturilor decorative
• Laminarea spumei pentru sigiliile HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)
• Montarea sistemelor de pardoseală

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, scopul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv
substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă a produsului.

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 nici unul
• Tipul adezivului acrilic pe bază de apă
• Tipul căptuşelii pergamină

• Culoare transparent
• Culoarea căptuşelii galben
• Grosimea căptuşelii 80 µm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=52105
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Proprietăți / Valori de performanță
• Rezistenţa la îmbătrânire (UV) foarte bine
• Rezistenţa la umiditate bine

• Rezistența la temperatură
durată scurtă

150 °C

Aderența la valori
• Aderenţa la poliproplilenă

(iniţial)
3 N/cm

• Aderenţa la poliproplilenă (după
14 zile)

4.4 N/cm

• Aderenţa la oţel (iniţial) 7.2 N/cm
• Aderenţa la oţel (după 14 zile) 9.2 N/cm

Informaţii suplimentare
Conform analizei VDA278, benzile noastre 52105 nu conțin substanțe unice restricționate de reglementările GB elaborate
(China), precum și de ghidul de concentrare în interior de către Ministerul Sănătății, Muncii și Bunăstării (Japonia).

Concentrație totală de COV, scăzută, conform analizei VDA 278

Valori de aderență la:

ABS

PC

PET

PP

nu fac parte din caietul de sarcini al produsului

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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