
tesa® ACXplus 76636
High Adhesion
I   nformação do produto

         Fita de espuma acrílica dupla face 3600 µm

                   
            

                   
tesa® ACXplus 76636 é uma fita de espuma acrílica dupla face preta profunda. Consiste em um sistema acrílico de alto 
desempenho  e é característico  por seu poder  de ligação , dissipação  de estresse  e sua resistência  a temperatura  e 
tempo. Devido à fórmula única do produto , esta fita de espuma acrílica dupla face combina  níveis muito elevados  de 
adesão  com excelente  resistência  à migração  de plastificantes . O núcleo  viscoelástico  deste  produto  é capaz  de 
compensar os alongamentos térmicos das peças unidas.

 
       

                 

               
                  

              

               

                   

               tesa® ACXplus 76636 é especialmente  projetado para a colagem de "materiais  difíceis de unir", como revestimentos 
pó ou plástico materiais. Mesmo em combinações desses materiais, este produto oferece segurança avançado devido 
ao seu design  de produto  inovador . Este produto  proporciona  uma adesão  imediata  de peel  e peel  muito  elevada , 
mesmo em substratos com baixa energia superficial.

 
    

 Aplicação principal

                
                 

              

                 A família de produtos tesa®ACXplus é adequada para uma ampla gama de aplicações de colagem de construção. A fim 
de assegure  o mais  alto  desempenho  possível , nosso  objetivo  é compreender  totalmente  o aplicativo  (incluindo  o 
substrato  envolvido ) para fornecer  a recomendação  correta do produto. Exemplos  de soluções  de ligação "difíceis de 
ligar" incluem, mas não estão limitados a, o seguinte:

 
    

•

           
               

        

  Trilhos de pára-choque.
•

   
    Sinalização Sinalização, ripas ou painéis

•
    

      Barras de reforço (por exemplo, em elevadores).        

      Informações técnicas (valores médios)
               

  

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

 
 

Dados técnicos

•   Material de suporte
• Cor preto
•   Espessura total 3600 µm

•    Tipo de adesivo
• Enlongación a la rotura 850 %

 Adesão a

• Acero (inicial) 56.0 N/cm
• Alumínio (inicial) 60.0 N/cm

• Cristal (inicial) 70.0 N/cm
• PMMA (inicial) 60.0 N/cm

Propriedades
•          Resistência à temperatura (curto prazo) 170 °C
•          Resistência à temperatura (longo prazo) 70 °C
• Virar
•    Resistência ao envelhecimento (UV)
•    Resistência à umidade

• R   esistência a produtos químicos
•  Resistência do amaciante
•      Resistência ao cisalhamento a 23 ° C
•      Resistência ao cisalhamento a 70°C
•  Bloco T

Evaluación en el surtido relevante de tesa®:      muito bom  bom      média       baixa 
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acrílico espumado acrílico colado
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 Informação adicional

             

               
                  

                 
      

Tenha em atenção que recomendamos a utilização do tesa®Adhesion Promoter como pré-tratamento de superfície. 
Isso leva a uma melhoria significativa nos níveis de adesão, evita a infiltração de umidade e promove resistência de 
longo prazo contra fatores ambientais severos. O promotor de adesão tesa® a utilizar depende dos substratos e da 
aplicação.  

 

              
     

Para aplicações externas permanentes com requisitos de suporte de carga, nossa primeira recomendação é tesa®
ACX plus 707x High Strength.

 

  
Versões de revestimento:
•
    

PV22:
 
liner

 
de

 
papel

 
branco

 
-
 
com

 
marca

•
    

PV24:
    
forro de filme azul

 
-

 
com

 
marca

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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