
tesa® 4244
PV0
Produkt Information

Finelinetape til designmaling

Produktbeskrivelse
tesa® 4244 er en fleksibel tape af blød PVC med naturgummiklæber, der kan anvendes til afdækning af fine linjer, hvis
der er behov for meget skarpe malerkanter, særligt på malede eller ikke malede plastikdele og til maleropgaver, hvor der
anvendes flere farver.
• krymper ikke ved høje temperaturer
• tilpasser sig dimensionelle forandringer under ovntørring
• ingen kantløft og efterladte klæberester efter ernelse
• god tilpasning på multidimensionelle overflader

Ansøgning
Afdækning & Design, ved en række fineline anvendelser

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale PVC-film
• Klæbertype Naturgummi

• Total tykkelse 110 µm

Egenskaber
• Let at erne Ja
• Egnet til udstansning Ja
• Temperaturbestandighed 140 °C

• Brudstyrke 27 N/cm
• Hand tearability meget god

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 3.7 N/cm

Yderligere information
tesa® 4244 fås også til konvertering og udstansning med et dækpapir: 4244 PV4:
vedhæftning på stål = 4,7 N/cm
afrivningskraft fra dækpapir = 14 cN/cm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04244

http://l.tesa.com/?ip=04244
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Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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