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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60952

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® 60952
Taśma antypoślizgowa

Taśmy wchodzące w zakres asortymentu tesa® Anti Slip Professional znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwraca
się uwagę na bezpieczeństwo przechodzących osób. Przezroczysta taśma Anti Slip to idealna ochrona przed poślizgiem,
co pomaga uniknąć wypadków w miejscu pracy. Bardzo dobra przyczepność produktu kwalifikuje go do zastosowania na
problematycznych powierzchniach, takich jak posadzki przemysłowe itp. Mocna i trwała powłoka masy klejącej zapewnia
skuteczną ochronę antypoślizgową na okres 1 - 2 lat w warunkach normalnego użytkowania. Taśmy antypoślizgowe serii Anti
Slip można urwać ręką, nie kurczą się po zastosowaniu.

Główne zastosowanie

Stosowana wszędzie tam gdzie potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa przechodzącym osobom.

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika folia PVC
▪ Grubość całkowita 810 µm
▪ Typ substancji klejącej akryl

▪ Przylepność do stali 5.8 N/cm
▪ Wydłużenie przy zerwaniu 25 %
▪ Odporność termiczna od -5 do +50 °C

Właściwości

▪ Można urwać ręką
▪ Nadaje się do cięcia wykrojnikami tak

▪ Odporność na chemikalia
▪ Odporność na słoną wodę

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska
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