
tesa® 4613
Produktové Informace

Textilní páska - duct tape - v barvách bílá, černá a šedá

Produktbeskrivning
tesa® 4613 je pevná a praktická opravná duct tape páska pro celou řadu aplikací. Skládá se z PET/bavlněného textilního
nosiče o hustotě 27 ok na čtvereční palec (6,45 cm2) a lepidlem z přírodního kaučuku.
tesa Duct Tape ® 4613 je samolepící páska s typickým vlastnostmi pro opravu potrubí, ale také širokou škálou dalších
aplikací.

Vlastnosti:
• Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
• Snadno odtrhnutelná rukou
• Odpuzuje vodu
• Flexibilní

Charakteristika
• Vnitřní i venkovní aplikace, také na hrubší povrchy
• Spojování a upevňovaní ochranných fólií
• Uzavírání a ukončování potrubí a kabelů
• Uzavírání a utěsnění plastových pytlů
• Vhodná pro fixaci, uzavírání, balení
• Nepoužívejte na nátěry a lakované plochy

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 PE laminovaná textilie
• Druh lepidla přírodní kaučuk

• Celková tloušťka 180 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Protažení do přetržení 18 %
• Síla přetržení 30 N/cm
• Hand tearability dobré

• Odolná proti vlhkosti dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV) dobré
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?mp=04613

http://l.tesa.com/?mp=04613
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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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