
produktinformation  

Si
de

 1
 a

f 1
  -

  F
ra

 o
g 

m
ed

 0
9/

02
/2

01
8 

 - 
 d

kd
k

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=60950

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk
information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier
og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed
eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til
brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

tesa® 60950 Professional
Skridsikker tape - sort

tesa® 60950 er en skridsikker tape med en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Denne skridsikre tape består af et pvc-
bæremateriale beklædt med aluminiumoxid. En stærk akrylbaseret klæbemasse sørger for en sikker vedhæftning til den
underliggende overflade. Den skridsikre effekt holder i op til to år ved almindelig brug. Den meget slidstærke og robuste
tape er resistent over for kemikalier og saltvand, kan rives over i hånden og kan fjernes igen uden problemer. Tapen er også
certificeret i henhold til DIN 51130. tesa® 60950 er den sorte variant af dette produkt.

Hovedanvendelse

▪ Indendørs og udendørs brug
▪ Anvendes, hvor der er brug for et sikkert fodfæste
▪ Fluorescerende (tesa® 90653): bliver ved at lyse i lang tid - advarer og giver større sikkerhed i mørke rum
▪ Transparent (tesa® 90652): diskret sikring af værdifulde overflader, f.eks. trapper af træ
▪ Sort/gul (tesa® 90651): markering af meget glatte overflader

Tekniske data

▪ Bæremateriale PVC-film
▪ Total tykkelse 810 µm
▪ Klæbertype Akryl

▪ Klæbeevne på Stål 5.8 N/cm
▪ Brudforlængelse 25 %
▪ Temperaturbestandighed -5 to +50 °C

Egenskaber

▪ Kan overrives i hånden
▪ Egnet til udstansning Ja

▪ Kemikaliebestandig
▪ Bestandig over for saltvand

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:     meget god       god       middelgod        ringe
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