
tesa® Professional 4613
Professional
Produkt Information
Duct tape

tesa® 4613 er en duct tape til industriel brug Den har en vævstæthed på 27 sammenvævede tråde af PET/bomuld, som er
belagt med en klæber af naturgummi. tesa® 4613 duct tape er en fleksibel, selvklæbende tape, som er nem at rive over
med hænderne. Duct tapen kan anvendes til mange forskellige applikationer såsom mærkning, sikring, forsegling og
indpakning. tesa® 4613 har uovertruffen vedhæftning selv på ru overflader. Den er vandafvisende og kan let rives over med
hænderne. Tapens klæber af naturgummi giver god vedhæftning på forskellige overflader – både polære og nonpolære
– samt høj gribeevne, mens den korte forankringstid sikrer hurtig opnåelse af maksimal klæbestyrke. Derudover gør duct
tapens bæremateriale med vævstæthed den modstandsdygtig overfor temperaturer på op til 95 °C over en varighed på
helt op til 30 minutter ad gangen.

Hovedanvendelse
• tesa® 4613 er egnet til inden- og udendørs anvendelse – selv på ru overflader
• Tapen kan bruges til fastgørelse af dækkende materialer, forsegling af pap eller sikring af rør mod

vandgennemtrængning
• Duct tapen kan bruges til fastgørelse af beskyttende folie eller forsegling af rør
• Endvidere anvendes denne duct tape til fastgørelse, mærkning og pakning
• Tapen bør ikke anvendes på malede overflader

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Tekniske data
• Bæremateriale PE-belagt lærred
• Total tykkelse 180 µm
• Klæbertype Naturgummi
• Brudforlængelse 18 %

• Brudstyrke 30 N/cm
• Temperaturbestandighed

(Korttids-)
80 °C

• Vævstæthed 27 tråde per
kvadrattomme

Klæbeevne på
• Stål 4.3 N/cm

Egenskaber
• Kan overrives i hånden
• Aldersbestandighed (UV)
• Fugtbestandighed
• UV-resistance

• Fluorescerende Nej
• Fleksibilitet
• Fogging

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:    meget god      god      middelgod      ringe
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=04613

http://l.tesa.com/?ip=04613
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Produkt Information

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.

Si
de

 2
 a

f 2
 –

 F
ra

 o
g 

m
ed

 0
5/

01
/2

2 
– 

da
-D

K

Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=04613

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

