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Produktové Informácie

Elektrikárska páska z mäkčeného PVC pre izolácie a značenie
Elektro izolačná páska tesaﬂex 53988 je spoľahlivým pomocníkom pre elektrikárov, mechanikov a dalších remeslníkov.
Silná a odolná PVC páska je vysoko pružná a silno lepiaca, dokonca i pri nízkych teplotách. Elektrikárska izolačná páska
je vhodná pre izoláciu a značenie vodičov, ale tiež pre opravy vonkajších izolácií káblov či ich zväzovanie. Vďaka širokej
variante farieb - červená, modrá, hnedá, čierna, biela, šedá, zelená, žltá a žltozelená - ju môžeme tiež používať pre
značkovanie. Pružná elektro páska tesaﬂex 53988 je certiﬁkovaná podľa príslušných noriem a môžeme ju ľahko používať.

Použitie
•
•
•
•
•
•

Mäkká izolačná páska pre elektrikárov, pre izoláciu a značenie vodičov
Certiﬁkovaná podľa normy IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certiﬁkácia VOC, zodpovedá RoHS 2.0 a REACH
Silný PVC nosič (150 μm)
Vysoká hranica prieraznosti (7.000 V)
Odolává teplotám do +90° C
Ponúkaná v rôznych farbách a rozmeroch

Technické informácie (referenčné hodnoty)
Testy sa vykonávajú podľa štandartných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a niesú určené pre
účely špeciﬁkácie.

Vlastnosti
• Odtrhnuteľná rukou
• Ľahko odstraniteľná
• Odolnosť voči oteru
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)
• Odolnosť voči vlhkosti

mäkčené PVC
150 µm
prírodný kaučuk
240 %

nie

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=53988

•
•
•
•

Sila pretrhnutia
Teplotná odolnosť
Teplotná odolnosť (krátkodobá)
Prieraznosť

•
•
•
•

UV odolnosť
Water resistance
Prispôsobivosť
Zahmlievajúce sa

veľmi dobré

dobré

25 N/cm
90 °C
90 °C
7000 volt

stredné

nízke
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Technické údaje
• Materiál nosiča
• Celková hrúbka
• Druh lepidla
• Predĺženie pri pretrhnutí
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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.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=53988
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