
tesa® 4139
Tuote Tiedot

Yksipuolinen jatkosteippi

Tuotteen kuvaus
Läpinäkyvässä tesa® 4139 -teipissä on PETP-kalvo. Sen silikoniliima tarttuu erinomaisesti tarttumattomiin tai
silikonipintoihin.

Väri: Läpinäkyvä

Hakemus
Kalvon silikonipinnoitus tekee tesa® 4139 -teipistä oikean ratkaisun paperi- ja kalvomaisten taustapaperien jatkamiseen.
Sen pinnoite säilyttää taustapaperin ominaisuudet jatkoskohdassa.
Erittäin ohut tesa® 4139 soveltuu jatkosteipiksi myös herkkiä koneita käytettäessä.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Kokonaispaksuus 80 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 30 N/cm

OTarttuvuus
• silikoniin 3.5 N/cm
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Lisätiedot
Säilyvyysaika on 6 kuukautta.

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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