
tesa 60954
Produkt Information

Halkskyddstejp för krävande applikationer

Produktbeskrivning
tesa® 60954 är en halkskyddstejp med en mycket tålig bärare som är utvecklad för permanenta och krävande
applikationer där det krävs ett bra grepp och säkert fotfäste – t.ex. i entreprenadmaskiner, på plattformar och på ramper.

Den kraftiga halkskyddstejpen är en enkelsidig tejp med skyddspapper som består av en stark, halkfri bärare som kan
rivas av för hand samt ett häftämne av akryl. Bäraren består av PVC-folie som är belagd med stora mineralkorn och är
särskilt utvecklad för extrema förhållanden där den ger extra halkskydd även vid krävande applikationer. Häftämnet av
akryl ger utmärkt vidhäftning på de flesta ytor.

tesa® 60954 är certifierad enligt DIN 51130 och finns i färgerna svart, gul, svart/gul och grå. Dessa gula och svart/gula
tejper erbjuder mycket hög synlighet för enkel identifiering av områden där man måste vara uppmärksam på säkerheten
och kan därför också användas i varningssyfte. En perfekt lösning för komplettering av 5S-initiativ i produktionen.

Fördelar:
*Mycket slitstark bärare med extra halkskydd för extrema förhållanden
*De grova kornen minskar risken för att smuts eller jord förstör halkskyddet
*Halkskydd R13 enligt DIN 51130 (R12 för svartgul)
*Säker vidhäftning på de flesta ytor
*Hög motståndskraft mot kemisk påverkan och stark väderbeständighet
*Den gula och svart/gula tejpen garanterar hög synlighet för enkel identifiering

Ansökan
*Slitstark, halksäker bärare för krävande applikationer
*Entreprenadmaskiner, trailers
*Plattformar och ramper
*Skogs- och jordbruksutrustning

Teknisk information (medelvärden)

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

Produktinnehåll
• Bärare material PVC film coated with

large mineral particles
• Typ av häftämne Akrylat
• Total tjocklek 1365 µm

• Tjocklek liner 180 µm
• Tjocklek på tejp 1185 µm
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=60954

http://l.tesa.com/?ip=60954
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Egenskaper
• Brottöjning 35 %
• Brottstyrka 40 N/cm
• Hand tearability god

• Kemikal beständighet god
• Lämplig för konvertering Ja
• Temperatur beständighet -5 to +80

Häftförmåga
• Häftförmåga mot stål 7 N/cm

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.
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