
tesa® 51917
Produktové Informácie

Vodorozpustná obojstranná lepiaca páska na napojovanie

Popis produktu
tesa® 51917 je vodorozpustná obojstranná lepiaca páska s jemným papierovým nosičom a s akrylátovým lepidlom
rozpustným vo vode.

tesa® 51917 má tieto hlavné výhody
• Maximálna okamžitá lepivosť
• Vysoká priľnavosť na natierané a nenatierané papier
• Vysoká odolnosť v strihu
• Dobrá vodororozpustnosť v celom rozsahu pH (pH3-pH9)

Farba: Modrá, bezfarebná

Aplikácia
tesa® 51917 je obzvlášť vhodná pre:
• Letmé napojovanie pri kritických podmienkach lepivosti

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča Netkaný
• Druh lepidla repulpable tackified

acrylic

• Druh krycieho materiálu repulpable siliconised
paper

• Celková  hrúbka 115 µm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.

St
ra

na
 1 

z 
1 –

 D
át

um
 v

yt
vo

re
ni

a 
15

/0
4/

23
 –

 s
k-

SK

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=51917

http://l.tesa.com/?ip=51917

