
tesa® ACXplus 77815
Primerless Line
Informaţii Produs

Bandă dublu adezivă, din spumă acrilică de 1,5 mm, pentru montarea pieselor de fixare, la
exteriorul automobilelor

Descriere produs

tesa® ACXplus 77815 este o bandă din spumă acrilică, dublu adezivă, pentru fixarea pieselor pe partea exterioară a
automobilelor. Este un produs cu trei straturi proiectat simetric, acoperit pe ambele părți cu adeziv LSE (Low Surface
Energy). Poate ajuta la eliminarea promotorului de aderență, în acest proces. Adezivul LSE de înaltă performanță creează
o legătură eficientă și sigură a pieselor tipice auto, realizate din materiale plastice LSE (cum ar fi PP și PP / EPDM) și MSE
(cum ar fi ABS) fără primer.

În plus, produsul nostru are și proprietăți adezive excelente atunci când vine vorba de diferite tipuri de straturi
transparente OEM. Datorită miezului său din spumă acrilică vâscoelastică, tesa® ACXplus 77815 Primerless Line are
capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Disponibilă și în variante de 0,8 mm și 1,1 mm

Caracteristici principale
• Performanță inițială ridicată pe materialele plastice LSE și suprafețe transparente greu de lipit fără primer (promotor de

aderență)
• Nivel superior de aderență imediat după aplicare
• Stabilitate excelentă de fixare la o temperatură de aplicare de până la 5 ° C
• Aplicare eficientă și robustă
• Miez din spumă acrilică vâscoelastică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
• Umiditate ridicată și rezistență la UV

LSE: energie redusă a suprafeței

MSE: energie de suprafață medie

Aplicații

tesa® ACXplus 77815 Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montare la exterior.
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.

Exemple de aplicații sunt:
• Mulaje și ornamente decorative pentru portiere
• Embleme
• Spoilere
• Antene
• Aplicații pe stâlpi
• Montare PDC
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=77815
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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 acrilic spuma
• Tipul adezivului LSE

• Grosime totală 1500 µm
• Culoare gri

Proprietăți / Valori de performanță
• Intervalul de temperatură -40 to +80 °C
• Rezistenţa la îmbătrânire (UV) bine
• Rezistenţa la umiditate foarte bine

• Rezistenţa statica la forfecare la
90°C

>10,000 minut

• Rezistența la temperatură
durată scurtă

120 °C

• Rezistența la temperatură pe
termen lung

80 °C

Aderența la valori
• Aderenţa la ABS (iniţială) 32 N/cm
• Aderenţa la ABS (după 3 zile) 34 N/cm
• Aderenţa la poliproplilenă

(iniţial)
34 N/cm

• Aderenţa la poliproplilenă (după
3 zile)

44 N/cm

• Aderenţa la oţel (iniţial) 36 N/cm
• Aderenţa la oţel (după 3 zile) 39 N/cm

Informaţii suplimentare
• Rezistență la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate 200 g
• PV 15 = căptușeală/liner din folie HDPE siliconată, albastru regal
• Intervale de temperatură: valorile sunt dependente de greutate

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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