
tesa® 53949
Produkt Information

Ljusabsorberande tygtejper för flera olika uppgifter vid evenemang

Produktbeskrivning
Vår tygtejp tesa® 53949 består av ett PE-extruderat tyg med en bindemedelsmassa i naturgummi. Eftersom tejpen finns
tillgänglig i 3 matta produktvarianter, är den särskilt lämpad för applikationer som kräver att reflektioner måste undvikas.
Den universella tygtejpen används ofta vid olika typer av evenemang, t.ex. vid konserter, mässor eller teaterföreställningar.
Tygtejpen tillhandahåller god vidhäftningsstyrka (även på grova ytor), är ljusabsorberande, kan dras av för hand och tas
bort utan komplikationer. Dessutom är tejpen nötningsbeständig, mjuk, flexibel, vattenavvisande och vädertålig, vilket gör
den lämpad för utomhusapplikationer.

Egenskaper
• Inomhus och utomhus
• Idealisk för alla typer av evenemang (teater, opera, konserter, mässor)
• På scen och bakom scen
• För att täcka glansiga, reflekterande ytor
• Temporär fixering, t.ex. kablar eller mattor
• Tejpning över springor och fogar
• Golvmarkeringar, t.ex. positionsmarkeringar

Teknisk information (medelvärden)

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

Produktinnehåll
• Bärare material PE extruderad väv
• Typ av häftämne Naturgummi

• Total tjocklek 310 µm

Egenskaper
• Brottöjning 14 %
• Brottstyrka 85 N/cm
• Nötningsbeständighet god
• Ålders beständighet (UV) god

• Hand tearability god
• Fuktbeständighet god
• Water resistance god
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?mp=53949

http://l.tesa.com/?mp=53949
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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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