
tesa® 50050
Hög belastning
Produkt Information

Mycket stark TPP-förstärkt tejp

Produktbeskrivning
tesa® 50050 High Load kombinerar polypropylenbaksidans tänjbarhet med ett starkt syntet gummiadhesiv.

Smart tesa-teknologi och innovativa råmaterial ger en tejp med fördubblad sträckstyvhet jämfört med vanlig
bandningstejp. Tejpkonceptet kombinerar överlägsen sträckningsstyrka med förträfflig flexibilitet och böjtålighet (till
skillnad från glasfibertejp).

Produkten rekommenderas speciellt för förstärkning av olika kartonghandtag (t.ex. klaff- och topphandtag). Dessutom är
tesa High Load det perfekta valet vid förstärkning av tunga paketlaster för att slippa uttryckning ("elefanttramp").

Idealiska användningsområden är även förstärkning av transportkartonger samt paketering och bandning av tungt gods
samt säkring av lastpallar, som kan utsättas för stötar under transport.

Ansökan
Produkten rekommenderas speciellt för förstärkning av olika kartonghandtag (t.ex. klaff- och topphandtag). Dessutom är
tesa High Load det perfekta valet vid förstärkning av tunga paketlaster för att slippa uttryckning ("elefanttramp").

Idealiska användningsområden är även förstärkning av transportkartonger samt paketering och bandning av tungt gods
samt säkring av lastpallar, som kan utsättas för stötar under transport.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Bärare material MOPP
• Typ av häftämne Syntetgummi

• Total tjocklek 125 µm

Egenskaper
• Brottstyrka 400 N/cm • Kan konverteras Nej
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=50050

http://l.tesa.com/?ip=50050
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Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

Si
da

 2
 a

v 
2 

– 
Fr

ån
 o

ch
 m

ed
 0

1/0
3/

23
 –

 s
v-

SE

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=50050
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