
tesa® 4657
Toote Teave

Kuumakindel akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus
tesa® 4657 on ülikvaliteetne tekstiilteip akrüül liimainega. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja
termokõvenevast kautšukliimist. Akrüül-tekstiilteip on kohanduv ning väga vastupidav värvidele, lahustitele, hõõrdumisele
ning on ka veekindel. Teibi suur tõmbetugevus, torkekindlus ning nakkuvus igasuguste pindadega säilivad ka kõrgemal
temperatuuril. Akrüül liimaine on väga vananemiskindel, mistõttu sobib eriti hästi püsivaks kinnitamiseks.tesa® 4657
on väga vastupidav tekstiilteip, mida kasutatakse autotootmisliinidel aukude ajutiseks ja püsivaks katmiseks ning
maalriteibina tööstuslikul värvimisel. Tänu käega rebitavusele on seda mugav käsitseda ja paigaldada. Teipi saab rebida
sirgelt mööda võrkkangast. Võimalik eemaldada jälgi jätmata, isegi pärast kokkupuudet kõrge temperatuuriga. See teip
sobib stantslõikuseks; samuti on see saadaval aeglaselt lahtirullitavana (PV1) ja paberlineriga (PV9).

Rakendused
• Erinevad kuumakindlust vajavad kaitsetööd auto- ja masinatootmisel, nt aknaääred, avade kinnikatmine ja

pulbervärvimine, võimalik ka korduv kuivatamine värvikambris
• Keermeavade ja tühjendusavade kinnikatmine
• Lamekaablite kinnitamine nt laekattele, uksepaneelidele, peeglitele
• Jätkamiseks rullitootmisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal Riie akrüülkattega
• Liimi tüüp termokõvastuv

toorkummi
• Kattepaberi tüüp paber

• Kogupaksus 290 µm
• Kattepaberi paksus 76 µm
• Kattepaberi värvus kollane

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 7.5 %
• Tõmbetugevus 105 N/cm
• Hand tearability väga hea
• Hõõrdumiskindlus väga hea
• Lihtne peale kirjutada jah

• Liner release force 0.3 N/cm
• Sirged rebestusservad väga hea
• Temperature resistance

(removability from aluminum
after 30 min exposure)

180 °C

• Võrk 145 per square inch
• Water resistance keskmine

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 4.6 N/cm
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tesa® 4657
Toote Teave

Lisateave
Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

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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