
tesa® 4204
PV5
Toote Teave

Läbipaistev pakketeip

Toote kirjeldus
Liimaine suurepärased omadused tagavad hea kleepuvuse kõikide pindadega ja tugeva kinnituse.
Vastupidavus vananemisele võimaldab pikaajalist säilitamist suletud karpides. Toode sobib kasutamiseks ka välisting.
tesa® 4204 PV5-t saab kasutada kõikides tavapärastes lauale kinnitatavates teibiseadetes.
Võrreldes enamiku teiste PP-veepõhiste akrüülteipidega nakkub tesa® 4204 PV5 liimaine teibiga paremini, mistõttu jääb
pärast teibi eemaldamist pinnale vähem liimainejääke.

Kuna toode ei sisalda klooriühendeid ja põhineb üksnes mineraalõliderivaatidel, on selle kõrvaldamine põletamise teel
keskkonnasäästlik.
Juhtivate utiliseerimisettevõtete ja paberiveskite kinnitusel ei takista toode pappmaterjali utiliseerimist.

Rakendused
tesa® 4204 PV5-t on soovitatav kasutada pakendusteibina väikeste kastide, kottide, plekktooside või plastlehtede
kinnitamiseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal polüpropüleenkile
• Liimi tüüp akrüül

• Kogupaksus 52 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 150 % • Tõmbetugevus 50 N/cm

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 3.2 N/cm
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Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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