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ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ EXTRA POWER UNIVERSAL (#56348)

ΕΙΔΟΣ

Η υφασμάτινη ταινία extra power universal #56348 είναι ιδανική για επισκευή, στερέωση, δεματισμό,
ενίσχυση, χειροτεχνίες, σήμανση κ.λπ. Είναι ιδανική για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

• Πολύ καλή προσκόλληση σε όλους τους τύπους επιφανειών
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Κόβεται με το χέρι
• Χωρίς διαλύτες
• Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m και 25 m / 50 mm
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (#4613)

ΕΙΔΟΣ

Η υφασμάτινη ταινία #4613 αποτελεί αναλώσιμη ταινία αγωγών. Αποτελείται από επίστρωση υφαντού
ΡΕΤ πλέγματος 27 mesh βαμβακερού υφάσματος, επικαλυμμένη με συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.
Αποτελεί αυτοκόλλητη ταινία με συνηθισμένες ιδιότητες, για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε αγωγούς
όπως στερέωση, στεγανοποίηση, σήμανση και συσκευασία ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες.
Καλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες Προσκόλληση σε χάλυβα: 4,3 N/cm
Πολύ εύκολη εκτύλιξη / εύκολο κόψιμο με το χέρι
Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 18 %
Αδιάβροχη
Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά): 95 °C
Εύκαμπτη
Πλέγμα: 27 mesh ανά τετραγωνική ίντσα
Διατίθεται σε 2 χρώματα: μαύρο, ασημένιο
Ρολό (μήκος / πλάτος): 50 m / 48 mm
Πάχος ταινίας: 180 µm
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ΕΙΔΟΣ
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ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (#56223)
Η ισχυρή και ανθεκτική ταινία αλουμινίου #56223 είναι ιδανική για επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες,
όπως αμαξώματα ή συσκευές θέρμανσης.

• Κατάλληλη για προστασία, κάλυψη και επισκευή
• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σε οροφές και υδρορροές
• Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +140 °C
• Ανθεκτική σε νερό, πετρέλαιο και γράσο
• Ανθεκτική στο χρόνο
• Υψηλή ισχύς προσκόλλησης
• Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m / 50 mm
ΕΙΔΟΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ) (#4952)
Η ταινία διπλής όψης αφρού ΡΕ #4952 είναι ιδανική για κατασκευαστικές εφαρμογές τοποθέτησης.
Αποτελείται από εξαιρετικά σύμμορφη επίστρωση αφρού ΡΕ και επικολλημένο συγκολλητικό ακρυλικού.
Είναι πιστοποιημένη εξωτερικά για τοποθέτηση σε έπιπλα καθρέφτη.

• Αυτοκόλλητο πολλαπλών χρήσεων για εξαιρετικά άμεση προσκόλληση σε μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων
• Άκρως κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους: Ανθεκτικό σε UV, νερό και στο χρόνο
• Αντισταθμίζει για διαφορετική θερμική επέκταση ανόμοιων υλικών
• Εξαιρετικά άμεση αντοχή συνένωσης, ακόμα και σε χαμηλή πίεση συνένωσης
• Πολύ καλή απορρόφηση ψυχροπληξίας • Τύπος υποστρώματος: κρυσταλλοειδές χαρτί
• Πάχος ταινίας: 1150 µm
• Πάχος / Βάρος υποστρώματος: 70 µm / 80 g/m²
• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα: 80 °C
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 200 %
• Ρολό (μήκος / πλάτος): 5 m και 10 m / 19 mm
• Αντοχή εφελκυσμού: 10 N/cm
ΕΙΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (#53948)
Η ταινία #53948 είναι ειδικά αυτοσβηνόμενη και πλαστικοποιημένη ταινία PVC, με καλή ευλυγισία
μεμβράνης και προσκόλληση, για εφαρμογές σε χαμηλή θερμοκρασία.

• Αντοχή εφελκυσμού 32 N/cm
• Πάχος ταινίας 130 µm
Τύπος
συγκολλητικού:
φυσικό
καουτσούκ
• Αντοχή σε θερμοκρασία έως 90 °C
•
• Διηλεκτρική τάση διάσπασης 5000 volt
• Προσκόλληση σε χάλυβα 2.7 N/cm
• Βραδυφλεγής
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση 260 %
• Πιστοποιημένη από VDE, IMQ / SEMKO, σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60454-3-1
• Ρολό (μήκος / πλάτος): 10 m / 15 mm & 20 m / 19 mm & 25 m / 19 mm & 25 m / 25 mm & 25 m / 50 mm
ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TESA
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