
tesa® Professional 53988
Product Information

Клейка ізоляційна стрічка з м'якого ПВХ для ізоляції та маркування проводів

Опис продукту
Электроизоляционная лента tesaflex 53988 - это надежный помощник для электриков, механиков и других
мастеров. Лента отличается относительно толстым материалом основы, высокой степенью эластичности и очень
хорошими адгезионными характеристиками (даже на стали и при низких температурах). Эта изоляционная ПВХ
лента подходит не только для изоляции и маркировки проводов, но и для ремонта и обвязки. Поскольку лента
доступна во множестве цветовых вариантов - красном, синем, коричневом, черном, белом, сером, зеленом,
желтом и желто-зеленом - ее можно использовать и как маркировочную клейкую ленту. Лента tesaflex 53988
сертифицирована по всем соответствующим стандартам.

Програми
• Ідеально підходить для електричних застосувань, наприклад, ізоляційних або маркіруючих проводів
• Сертифікована відповідно до вимог IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), сертифікована VOC , підтверджена RoHS

2.0 та REACH,
• Товстий матеріал основи (150 мкм)
• Висока діелектрична напруга на пробій (7000 В)
• Термостійкість до + 90 ° C
• Доступна в різних кольорах і розмірах

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для
цілей специфікації.

Склад продукту
• Матеріал основи м'який ПВХ
• Тип адгезиву натуральний каучук

• Загальна товщина 150 µm

Властивості / Цінності продуктивності
• Подовження при розриві 240 %
• Межа міцності на розрив 25 N/cm

• Вологостійкість good
• термостійкість 90 °C
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=53988

http://l.tesa.com/?ip=53988


tesa® Professional 53988
Product Information

Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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