
tesa® Professional 53988
Produkto InformacijaĮ
Minkšta elektroizoliacinė PVC juosta laidų izoliavimui ir žymėjimui

Elektroizoliacinė juosta tesaflex 53988 yra patikimas pagalbininkas elektrikams, mechanikams ir kitiems meistrams. Ji
pasižymi gana stora pagrindo medžiaga, aukštu elastingumu ir labai geromis lipniomis savybėmis (netgi klijuojant ant
plieno ir žemoje temperatūroje). Ši PVC elektroizoliacinė juosta yra tinkama ne tik izoliacijai ir ženklinimui, bet ir remontui
laidų surišimui. Kadangi asortimente yra daug spalvų - raudonos, mėlynos, rudos, juodos, baltos, pilkos, žalios, geltonos
ir geltonos-žalios spalvos, ji taip pat gali būti naudojama kaip žymėjimui skirta lipni juosta. tesaflex 53988 yra sertifikuota
pagal visus atitinkamus standartus ir ja lengva naudotis.

Pagrindinė paskirtis
• Idealiai tinka elektros darbams, pvz. laidų izoliavimui arba žymėjimui
• Sertifikuota ir patvirtinta remiantis IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO). VOC, RoHS 2.0 ir REACH
• Stora pagrindo medžiaga (150 μm)
• Aukštas pralaidumo įtampai lygis (7.000 V)
• Atsparumas karščiui iki +90° C
• Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga minkštas PVC
• Bendras storis 150 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 240 %

• Atsparumas tempimui 25 N/cm
• Atsparumas temperatūrai 90 °C
• Trumpalaikis atsparumas

temperatūrai
90 °C

• Dielektriko pramušimo įtampa 7000 volt

Sukibimas su
• plienu 2.5 N/cm

Savybės
• Plėšomumas ranka
• Lengva pašalinti ne
• Sertifikuota pagal VDE, IMQ,

SEMKO, IEC
60454-3-1

• Lipnumas
• Atsparumas dilimui
• Atsparumas senėjimui (UV)

• Atsparumas drėgmei
• Atsparumas minkštikliui
• Atsparumas UV
• Atsparumas vandeniui
• Prisitaikomumas
• Rasojimas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=53988

http://l.tesa.com/?ip=53988
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Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=53988
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