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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=53799

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky
technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností.
Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE
poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny
účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.

tesa® 53799 PV2
Špičková textilná páska s polyetylénovou povrchovou úpravou

tesa® 53799 PV2 je vysoko kvalitná textilná páska s polyetylenovu povrchovou úpravou. Je vyrobená z tkanej látky PET s
vrstvou z lepidla na báze prírodného kaučuku.
tesa® 53799 PV2 je veľmi pevná textilná páska pre širokú škálu použitia, Hlavne používaná v armáde.

Vlastnosti:

▪ veľmi dobrá priľnavosť i na hrubých povrchoch
▪ vynikajúca pevnosť v ťahu
▪ odolná voči vode
▪ tvarovateľná
▪ dostupná v 8 farbách: olivovo zelená, čierna, biela, modrá, žltá, červená, strieborná, zelená

Použitie

Vhodná pre rôzne opravné aplikácie, včetne použitia v armáde, napr:

▪ Balenie
▪ Zväzkovanie
▪ Uzatváranie, zakrývanie a upevňovanie
▪ Oprava kapot
▪ Spájanie otvorov
▪ Univerzálne aplikácie v poľnohospodárstve

Technické údaje

▪ Materiál nosiča PE extrudovaná
textília

▪ Celková  hrúbka 310 µm
▪ Druh lepidla prírodný kaučuk
▪ Priľnavosť na oceľ 4.7 N/cm

▪ Predĺženie pri pretrhnutí 11 %
▪ Sila pretrhnutia 77 N/cm
▪ Teplotná odolnosť (30 min) 110 °C
▪ Mriežka (počet vlácien na palec

štvorcový)
80 count per square
inch

Vlastnosti

▪ Odtrhnuteľná rukou
▪ Rovné priečne pretrhnutie

▪ Odolnosť voči oteru
▪ Odolnosť proti vode

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:     veľmi dobré       dobré       stredné        nízke

http://l.tesa.com/?ip=53799&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

