
tesa® 4174
Professional
Tuote Tiedot

Tarkka maalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin

Tuotteen kuvaus
tesa® 4174 on tarkka polyvinyylikloridimaalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin, liima-aineena luonnonkumiliima. Tarkka
maalarinteippi sopii hyvin kaarevien ja moniulotteisten pintojen teippaamiseen, jolloin saadaan erittäin tarkat ja tasaiset
maalireunat, joten teippi sopii ihanteellisesti erilaisiin maalaamisen käyttökohteisiin. Lisäksi tesa® 4174 -teippi kestää
hyvin tehopesua, soveltuu stanssaukseen, estää maalin valumisen ja toimii palonestoaineena. Tarkka maalarinteippi
kestää korkeita lämpötiloja ja mukautuu mittojen muutoksiin uunikuivauksen aikana. Korkean lämpötilan teippi on kätevä
käsiteltäessä, koska se katkeaa käsin eikä jätä liimajäämiä.

Hakemus
• tesa® 4174 sopii suojaamiseen ja monenlaiseen tarkkaan rajaukseen
• tarkka maalarinteippi mahdollistaa erittäin tarkat maali- tai spraymaalirajat
• tesa® 4174 -teippiä on saatavana myös irrokepaperilla stanssaamista varten
• tesa® 4174 -teippiä on saatavilla myös räätälöidysti stanssattuna tesa® 54174 -teippinä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PVC-kalvo
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 110 µm

Ominaisuudet
• Helppo irrottaa kyllä
• Soveltuu stanssaukseen kyllä
• Lämpötilankesto 150 °C

• Vetolujuus 25 N/cm
• Hand tearability erittäin hyvä

OTarttuvuus
• teräkseen 3.7 N/cm

Lisätiedot
tesa® 4174 on saatavana myös suojapaperilla varustettuna 4174 PV4 -teippinä stanssaamista varten.
Tarttuvuus teräkseen = 4,4 N/cm
Irtoamisvoima suojapaperista = 14 cN/cm
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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