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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=04613

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate
informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate,  pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem.
Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici
mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop.
Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de
aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

tesa® 4613
Bandă textila pentru uz general

tesa® 4613 este o bandă adezivă de uz industrial. Este compusă dintr-un suport împletit din ţesătură PET/bumbac (27),
acoperit cu un adeziv din cauciuc natural.
tesa® duct 4613 este o bandă autoadezivă cu caracteristici potrivite unei game largi de aplicaţii.

Caracteristici:

▪ aderenţă bună chiar şi pe suprafeţe aspre
▪ uşor de rupt cu mâna
▪ rezistentă la apă
▪ flexibilă
▪ disponibilă în două culori: negru şi argintiu

Domeniul principal de aplicare

▪ Izolarea ţevilor
▪ Lipirea foliilor de protecţie
▪ Sigilarea sacilor de gunoi
▪ Lipire, închidere, ambalare şi mult mai multe!

Date tehnice

▪ Suport material laminat cu
polietilenă

▪ Grosime totală 180 µm
▪ Tipul adezivului cauciuc natural
▪ Aderenţa la oţel 4.3 N/cm

▪ Elongatie 18 %
▪ Rezistenţa la rupere 30 N/cm
▪ Rezistenţa la temperatură (30 min) 95 °C
▪ Densitate tesătură 27 numar pe inch

patrat

Caracteristici

▪ Rezistenţa la ruperea cu mâna
▪ Margini drepte

▪ Rezistenţa la abraziune
▪ Grad de impermeabilitate

Evaluare în comparaţie cu sortimente tesa® relevante:     foarte bine       bine       mediocru        slab

http://l.tesa.com/?ip=04613&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

