
tesa® 54995
PV0
Thôngtin Sảnphẩm

Bảo vệ lâu dài chống mài mòn, ăn mòn và bị đá làm hư hỏng

Product Description
tesa® 54995 PV0 là loại film aliphatic polyurethan dầy 280um cao cấp với lớp phủ PU trong và loại keo chịu lực cao. Film
có độ trong tuyệt hảo do vậy không làm ảnh hưởng đến bề ngoài của phương tiện.

Film bảo vệ sơn có sẵn với độ dầy 335 µm, 54995 PV4

tesa® 54995 miếng cắt có thể cung cấp ở dạng cuộn hoặc tấm riêng lẻ theo yêu cầu kích thước của khách hàng.

Ứng dụng
Film PU có độ trong suốt cao được ứng dụng cho các bề mặt của phương tiện chịu va đập cao nhằm bảo vệ phương tiện
khỏi bị ảnh hưởng bởi đá vụn, vết bẩn, muối, các điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông và nhiều hơn nữa.
Bảo vệ vĩnh viễn các bề mặt đã sơn khỏi lực ép cơ học và môi trường, ví dụ như, mài mòn, bị xước, biến màu, ăn mòn để
bảo vệ nguyên trạng cho bề mặt đã sơn.

Để dễ sử dụng, sản phẩm được trang bị thêm băng keo để giúp công nhân dễ định vị bằng mắt để tăng cường độ chính
xác trong quá trình lắp ráp.

Lợi ích

• Kháng UV trong dài hạn để có thể sử dụng phương tiện trong suốt thời gian sử dụng phương tiện
• Thêm lớp phủ phía trên giúp cho bề mặt bóng như sơn.
• Có tính năng tự chữa lành làm cho các vết xước khó nhìn thấy.
• Dai, bền, kháng mài mòn và đá vụn giúp cho việc chịu được các điều kiện trên đường.
• tính linh hoặt hoàn hảo, lý tưởng cho sử dụng trên bề mặt trơn nhẵn và có đường viền

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Cấu tạo sản phẩm
• Backing material film PU
• Loại keo acrylic

• Độ dầy 280 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất
• Lực kéo căng >30 N/cm

Thông tin thêm
• Giá trị dựa trên phiên bản sản phẩm 54995 PV4 .
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Thông tin thêm
Gia công cắt chính xác làm theo yêu cầu của khách hàng và theo ứng dụng, ở dạng cuộn hoặc tấm
Được giao với màng bảo vệ trên cùng và có thể gỡ bằng tay theo yêu cầu.
Sản phẩm tiêu chuẩn (tổng cộng độ dày bao gồm lớp phủ trên cùng):
tesa® 54995 PV0 - 285μm
tesa® 54995 PV4 - 335μm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách
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