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Produkt Information

Byggtejp sPVC räfflad

Produktbeskrivning
sPVC-bäraren gör tesa® Byggtejp sPVC räfflad väldigt stark, och den är därför ett väldigt värdefullt verktyg på alla
byggarbetsplatser. tejpen kan användas som maskeringstejp eller bygg- och skyddstejp för säkring av ramar eller fasader.
Den fäster säkert även till något grövre ytor. Tejpen kan rivas för hand och den räfflade bäraren garanterar en rak kant
varje gång. Tack vare dessa egenskaper är bygg- och skyddstejpen mycket hållbar och pålitlig att använda.
Kombinationen av häftämnet av naturgummi och den stadiga bäraren gör att tejpen även kan användas för säker buntning
av andra material. Samtidigt kan bygg- och skyddstejpen användas för att fixera element – vilket ofta är användbart vid
många olika uppgifter.
Tejpen finns i orange eller gult och är ett värdefullt tillskott till alla verktygslådor.

Egenskaper
• Hållbar maskeringstejp som passar perfekt till putsning
• Är också effektivt för buntning och fixering av element
• När tejpen rivs av för hand ser den räfflade bäraren till att kanten blir rak
• Kan användas i temperaturförhållanden på +5 till +60 °C och är därför beständig mot mild kyla och extrem värme
• Ger ett långvarigt skydd mot UV-strålning utan att lämna efter sig några häftämnesrester i upp till 6 veckor
• Bibehåller också sin vidhäftning på ytor med en lättare grovhet
• Fritt val mellan orange eller gul bärare
• Tejpens uppbyggnad: bärare = sPVC, häftämne = naturgummi
• Tillgängliga storlekar: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Teknisk information (medelvärden)

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

Produktinnehåll
• Bärare material PVC-folie
• Typ av häftämne Gummi baserat

• Total tjocklek 130 µm

Egenskaper
• Brottöjning 130 %
• Brottstyrka 22 N/cm
• Fuktbeständighet god

• Hand tearability mycket god
• UV beständighet 6 weeks

Häftförmåga
• Häftförmåga mot stål 1.6 N/cm
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?mp=67001

http://l.tesa.com/?mp=67001
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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.
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