
tesa® 4651
Προϊοντος Information

Υφασμάτινη ταινία με επικάλυψη ακρυλικού Premium

Product Description
Το tesa® 4651 αποτελεί ισχυρή υφασμάτινη ταινία υψηλής ποιότητας, με ακρυλική επικάλυψη. Βασίζεται σε επίστρωση
υφάσματος ρεγιόν υφαντού πλέγματος 148 και συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.
Το tesa® 4651 αποτελεί εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη ταινία για σχεδόν όλες τις εφαρμογές.

Ιδιότητες:
• υψηλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες
• τέλεια αντοχή εφελκυσμού
• άκρα ευθείας κοπής, διαμήκη και οριζόντια
• εύκολο να γράψεις επάνω του
• συμμορφώσιμο
• διατίθεται σε 8 χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο, καφέ

Εφαρμογές
• Δεματοποίηση και ενίσχυση σωλήνων μεγάλου βάρους, προφίλ, κτλ.
• Κάλυψη γεωτρήσεων και άλλων ανοιγμάτων
• Επισήμανση συρμάτων και καλωδίων
• Ετικετοποίηση και χρωματικοί κώδικες
• Επιδαπέδια επισήμανση
• Αεροστεγής και μόνιμη σφράγιση σωλήνων
• Ασφάλιση αιχμηρών άκρων
• Στερέωση και μόνωση καλωδίων
• Σφράγιση κονσέρβων και σωλήνων
• ... και πολλά άλλα!

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές
• Υλικό φορέα ύφασμα με

επικάλυψη ακρυλικού
• Τύπος συγκολλητικού φυσικό καουτσούκ
• Τύπος υποστρώματος χαρτί

• Συνολικό πάχος 310 µm
• Πάχος υποστρώματος 76 µm
• Χρώμα υποστρώματος κίτρινο
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Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση 13 %
• Αντοχή εφελκυσμού 100 N/cm
• Hand tearability πολύ καλή
• Temperature resistance

(removability from aluminum
after 30 min exposure)

130 °C

• Water resistance καλή

• Άκρα ευθείας αποκοπής πολύ καλή
• Αντοχή σε απόξεση πολύ καλή
• Εύκολο να γράψεις επάνω του ναι
• Πλέγμα 145 threads/inch²

συγκολλητική δύναμη
• Προσκόλληση σε χάλυβα 3.3 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
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