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סרט דו צדדי אקרילי שחור בעובי 1 מ"מ בעל עצמת הדבקה גבוהה

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שימוש עיקרי:
משפחת המוצרים בקטגוריית  Tesa® ACXplus מתאימה למגוון רחב של יישומים 

קונסטרוקטיביים. כדי להבטיח את הביצועים הגבוהים ביותר שאפשר, נדרשת הבנה 
מלאה של היישום )כולל המצעים המעורבים(, מה שבטסה שואפים לעשות.

סרט דו צדדי סטרקטורלי 7074 מתאים ליישומים הבאים:
סורגים קשיחים	 
חיפוי קירות	 
אלמנטים דקורטיביים	 
לוחות דלתות	 
עיצוב פלאש	 

נתונים טכניים:
חומר גיבוי מוקצף אקרילי	 
צבע שחור עמוק	 
עובי כולל 1,000 מיקרומטר	 
סוג דבק אקרילי טהור	 
התארכות בהפסקה 1000%	 

יתרונות:
 	N / cm 12.0 )פלדה )ראשונית
 	N / cm 10.0 )אלומיניום )ראשוני
 	N / cm 20.0 )זכוכית )ראשונית
 	N / cm 30.0 )פלדה )לאחר 3 ימים
 	N / cm25.0  )אלומיניום )לאחר 3 ימים
 	N / cm 32.0 )זכוכית )לאחר 3 ימים

תכונות עיקריות:
סרט דו צדדי סטרקטורלי Tesa® 7074 הוא סרט קצף אקרילי דו צדדי בצבע שחור עמוק. הוא מורכב 

ממערכת אקרילית, בעל ביצועים גבוהים והוא מזוהה עם כוח ההיקשרות שלו, פיזור הלחץ ועמידותו 
בטמפרטורה ובמזג האוויר.

מתאים לשימוש והדבקות של קירות מסך, דלתות ולשימושים תעשייתיים.
בשל הנוסחה הייחודית של המוצר, סרט קצף אקרילי דו צדדי זה יהיה עמיד לאורך שנים בפני תנאי 

מזג אוויר קיצוניים ולכן מתאים לשימוש פנימי וחיצוני. סרט דו צדדי סטרקטורלי Tesa® 7074 תוכנן במיוחד 
עבור יישומים חיצוניים תובעניים ולכן יגלה עמידות בעת חשיפה לטמפרטורות קיצוניות, UV, כימיקלים,

מי מלח וחומרי ניקוי.
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