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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=50560

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm
Folia do tymczasowej ochrony świeżo malowanych zewnętrznych powierzchni z tworzyw
sztucznych

Wysokiej jakości folia tesa® 50560 PV0 Bumperfilm to najwyższej jakości folia samoprzylepna, opracowana do ochrony
wrażliwych powierzchni z tworzyw sztucznych, np. zderzaki samochodowe.

Ze względu na dobrą odporność na promieniowanie UV i doskonałą kompatybilność z lakierem, tesa® 50560 PV0 Bumperfilm
to niezawodny sposób ochrony niemalowanych części samochodowych z tworzyw sztucznych podczas transportu.

Właściwości produktu:</strong><br/>

▪ Chroni powłokę lakierniczą do 6 miesięcy, podczas przechowywania na zewnątrz pomieszczeń
▪ Gruby, wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką ochronę
▪ Nadaje się do wycinania i zadrukowania
▪ Oszczędność kosztów dzięki zmniejszonej ilości poprawek i ostatecznych napraw
▪ Nie ma potrzeby używania specjalnych narzędzi do aplikacji, zmniejszenie kosztów nanoszenia i usuwania produktu
▪ Dobra przyczepność do powłoki lakierniczej, nawet podczas transportu (testowane przy prędkościach większych niż 160

km/h - 100 mph)
▪ Możliwość recyclingu, zarówno klej jak i folia są przyjazne dla środowiska

Główne zastosowanie

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm nadaje się do ochrony przed zabrudzeniami i zadrapaniami podczas montażu, transportu i
przechowywania niepomalowanych lub pomalowanych części samochodowych z tworzyw sztucznych, takich jak np. zderzaki
samochodowe.

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika folia poliolefinowa
▪ Grubość całkowita 75 µm
▪ Typ substancji klejącej PIB
▪ Przylepność do stali 1.5 N/cm

▪ Wydłużenie przy zerwaniu 450 %
▪ Odporność na rozciąganie 16 N/cm
▪ Odporność na promienie UV 24 tygodnie

Właściwości

▪ Łatwo usuwalna tak
▪ Nadaje się do cięcia wykrojnikami tak
▪ Kompatybilność z lakierem

▪ Odporność na chemikalia

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska

http://l.tesa.com/?ip=50560&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

