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תיאור המוצר:
סרט פליז לליפוף רתמות רכב 51608 מיועד לתא הנוסע ברכב. 

הסרט בעל תכונות עמידות בפני שחיקה עם גמישות גבוהה ויכולת של הפחתת רעשים ורעידות.
סרט פליז לליפוף רתמות רכב תוכנן במיוחד ליישום קל ויעיל. 

המגע המינימלי של הדבק עם החוטים מבטיח ביצוע מקסימלי. 
הסרט כולל ניקוב מותאם אישית לאורכו עבור קריעה מהירה ונקייה על פי בקשה.

ישום ראשי:
סרט פליז לליפוף רתמות רכב 51608 עוצב במיוחד לתאי הנוסעים ברכב

והוא מיועד לשיכוך רעשים וגמישות הרתמות. 

סרט פליז ®PET עם דבק על בסיס גומי לגמישות משופרת
בתא הנוסע ברכב

סרט פליז לליפוף רתמות רכב 51608

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.

תכונות עיקריות:
גמישות גבוהה	 
הפחתת רעשים ורעידות	 
יישום קל ויעיל 	 
עמידות למשך שנים רבות	 
הידבקות חזקה	 
ניתן לקריעה ביד	 
מאושר על ידי כל יצרני הרכב	 
שימוש פנימי וחיצוני	 
סרט אוניברסלי	 

תכונות עיקריות:
 	PET חומר: פליז
עובי כולל: 210 מיקרומטר	 
סוג דבק: מבוסס על גומי	 
 	N3 \  cm :הידבקות לפלדה
עמידות בטמפרטורה )דקה(: 40 מעלות צלזיוס	 
עמידות בטמפרטורה )3,000 שעות(: 105 מעלות צלזיוס	 
 	LV312( - Class A עמידות בפני שחיקה )10מ"מ לפי
 	LV312( - Class A עמידות בפני שחיקה )5 מ"מ לפי
 	)LV312 לפי( Class B :עמידות בלהבות
 	LV312 לפי( Class C :)הפחתת רעשים )דציבלים
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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.

קוטר ליבה סטנדרטי: 76 מ"מ

מוצרי ®tesa מוכיחים את האיכות המרשימה שלהם יום יום, בתנאים תובעניים והם נתונים 

באופן קבוע לבקרות קפדניות. 

כל המידע והנתונים הטכניים שהוזכרו לעיל מבוססים על מיטב ידיעתנו וניסיוננו המעשי.

לכן tesa® SE לא יכולה לתת שום אחריות בגין אופי השימוש. 

המשתמשים אחראיים לקבוע אם המוצר מתאים למטרה מסוימת ולשיטת היישום. 

אם יש לכם ספק, צוות התמיכה הטכנית של החברה ישמח לעזור לכם.

מידע נוסף:
רוחב סטנדרטי: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 מ"מ	 
אורכים סטנדרטיים: 50 מ'	 
רוב שילובי הרוחב והאורך האפשריים זמינים גם עם ניקוב מותאם אישית	 
אורך ניקוב רגיל: 100-940 מ"מ )במרווחים של 10 מ"מ(	 
 	LV312מידות נוספות זמינות על פי בקשה

tesa® Sleeve המלצה על רוחב
>Ø 16 מ"מ / 88 מ"מ	 

Ø 16 מ"מ - 20 מ"מ / 100 מ"מ	 

Ø 20 מ"מ - 29 מ"מ / 130 מ"מ	 

Ø 29 מ"מ - 37 מ"מ / 155 מ"מ	 

Ø 37 מ"מ - 45 מ"מ / 180 מ"מ	 

Ø 45 מ"מ - 50 מ"מ / 195 מ"מ	 

Ø 50 מ"מ - 68 מ"מ / 250 מ"מ	 


