
tesa® 54999 PV1
Informação do Produto

Tesa® 54999 PV1 é uma fita adesiva translúcida verde com um forro PET com um adesivo de silicone e um levantador 

de dedo branco.

As características e benefícios que apresenta:

      

   

Informações Técnicas: (valores médios)

                

 
• Material de suporte PET film
• Cor
• Espessura total 150 µm

• Tipo de adesivo base de silicone
• Tipo de protector PET film

Informação adicional

 
• 10x30mm incl. 10mm finger-lift
• 6x30mm incl. 10mm finger-lift

            
           

• Translúcido para uma aplicação fácil e segura
• Alta rigidez para boa empregabilidade
• Levantamento de dedo branco para posicionamento preciso
• Tesa® 54999 está disponível em um revestimento PET branco especial

Aplicações Principais

• Levantamento de dedo para remoção rápida do revestimento em aplicações de corte e vinco.
• Para aplicações de palheta reta, é comumente usado para colar e remover o revestimento de vários pedaços de fita e / 

ou furos em uma única operação.

Os valores nesta seção são considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para fins 
específicos.

Ficha Técnica

verde

Concebido para a tabulação manual do revestimento azul de tesa® ACX plus 78XX PV29 e 778XX PV15.

Dimensões padrão:

https://solbi-mural.com/pt/
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Informação do Produto

Os produtos  Tesa® comprovam  a sua qualidade  diariamente , em condições  exigentes  e estão sujeitos a controlos 
rigorosos . Todas  as  informações  e dados  técnicos  mencionados  acima  são  fornecidos  com  base  em  nosso 

conhecimento  e experiência . Devem  ser  considerados  como  valores  médios  e não  adequados  para  uma 

homologação . Portanto , a tesa  SE não  pode  dar  garantias , explícita  ou implicitamente , incluindo , mas  não  se 

limitando  a qualquer  garantia  de comerciabilidade  ou adequação  para  um propósito  particular . O utilizador  é 

responsável  por determinar  se os produtos  tesa® são adequados  para uma determinada  aplicação  e trabalharão 

com o equipamento de aplicação que possui. Em caso de dúvidas, nossa equipe técnica terá prazer em atendê-lo.
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