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Opis produktu
tesa® 50204 to taśma z folii polietylenowej i wysokiej jakości akrylowej masy klejącej o grubości 180μm, przeznaczona 
do zastosowań we wnętrzach pojazdów. Taśmę można urywać ręcznie. Ze względu na niskie właściwości lotnych 
związków organicznych (VOC), produkt ten jest w szczególności zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania 
dotyczące wnętrza pojazdu. tesa® 50204 jest specjalnie zaprojektowana do montażu kabli na różnych rodzajach 
elementów wnętrza pojazdu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.

Dane techniczne
materiał nośnika PE
typ substancji klejącej akryl o zwiększonej lepkości

Siła przyczepności
pet (początkowa) 8.7 N/cm
pet miękkiej podsufitki a (początkowa) 7.8 N/cm
pet miękkiej powierzchni (początkowa) 12.1 N/cm

pet (po 3 dniach) 9.0 N/cm
pet miękkiej podsufitki a (po 3 dniach) 7.4 N/cm
pet miękkiej powierzchni (po 3 dniach) 13.0 N/cm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
wydłużenie przy zerwaniu 28%
odporność na rozciąganie 17,5 N/cm

Główne zastosowania:
Umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie przewodów płaskich i okrągłych za pomocą prostych pasków taśmy.

Właściwości produktu:
• Doskonała odporność na ścinanie i odklejanie
• Niski VOC (zgodnie z GB 27630) - brak wykrywalnych substancji krytycznych
• Odpowiednia do nieregularnych, nierównych i problematycznych powierzchni wewnętrznych
• Niska i stabilna siła odwijania
• Można ją aplikować za pomocą automatycznych dyspenserów
• Nie zawiera paska ochronnego

Taśma z folii polietylenowej o wysokiej przyczepności przeznaczona 
do montażu przewodów we wnętrzach samochodowych, o grubości 180um

grubość taśmy: 180 um
odporność termiczna krótkoterminowa: 200 °C

usuwanie bez pozostawiania śladów: tak
brak przebarwień: tak



Właściwości
można urwać ręką
nadaje się do szorstkich powierzchni
przyczepność początkowa
niska zawartość lotnych związków
organicznych

Ocena dla istotnych właściwości produktów: 
bardzo dobra    dobra    średnia    niska

Dodatkowe informacje
Dział aplikacji tesa zapewnia zindywidualizowane wyposażenie oraz samodzielnie zaprojektowane narzędzia
aplikacyjne zwiększające wydajność.

Przyleganie do:
*PET
*powierzchnia z polaru PET
*PET fleece Headliner A
nie wchodzi w zakres specyfikacji produktu

statyczna odporność na odklejanie
statyczna odporność na ścinanie
nadaje się do nierówności
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Taśma z folii polietylenowej o wysokiej przyczepności przeznaczona 
do montażu przewodów we wnętrzach samochodowych, o grubości 180um


