
tesa® 4657
Produktové Informace

Teplotě odolná textilní páska potažená akrylátovou pastou

Produktbeskrivning
tesa® 4657 je vysoce kvalitní akrylová textilní páska. Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny s hustotou 145 vláken na palec.
Lepidlo je termosetový přírodní kaučuk.
tesa® 4657 je velmi odolná textilní páska, která se nejčastěji používá pro permanentní zaslepování otvorů v
automobilovém průmyslu a maskování při průmyslovém lakování.

Vlastnosti:
• Odstranitelná bez zanechání zbytků i po vystavení vysokým teplotám
• Vysoce odolná proti stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
• Vysoká odolnost proti rozpouštědlům
• Výborná páska pro výrobu výseků. K dispozici jako log role s krycím materiálem pod označením tesa® 4657 PV9
• K dispozici také ve verzi s nízkou odvíjecí silou tesa® 4657 PV 1
• Dostupná ve 2 barvách: černá, šedá

Aplikace
• Tepelně odolné maskování při výrobě vozidel a strojů
• Maskování okeních přírub
• Možnost opakovaného horkovzdušného sušení
• Permanentní zaslepování otvorů v exteriéru a interiréru
• Částečné maskování během aplikace impregnačního činidla
• Fixace kabelů, např. na stropním obložení, dveřních panelech, atd.
• Maskování při elektrostatickém práškovém lakování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Konstrukce produktu
• Materiál nosiče Textilie potažená

akrylátem
• Druh lepidla teplem aktivovaný

přírodní kaučuk
• Druh krycího materiálu papír

• Celková tloušťka 290 µm
• Barva krycího materiálu žlutá
• Tloušťka krycího materiálu 76 µm
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04657

http://l.tesa.com/?ip=04657
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Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Protažení do přetržení 7.5 %
• Síla přetržení 105 N/cm
• Hand tearability velmi dobré
• Liner release force 0.3 N/cm
• Mřížka (počet vláken na palec

čtvereční)
145 na čtvereční palec

• Odolnost vůči oděru velmi dobré
• Rovné příčné přetržení velmi dobré
• Snadno popisovatelná ano
• Temperature resistance

(removability from aluminum
after 30 min exposure)

180 °C

• Water resistance dobré

Přilnavost k hodnotám
• Přilnavost na ocel 4.6 N/cm

Další informace
Splňuje LV 312-1 Dialektrická síla.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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