
tesa® 4172
Professional
Tuote Tiedot

Rappausteippi lukuisiin käyttökohteisiin

Tuotteen kuvaus
tesa® 4172 on korkealaatuinen rappausteippi ammattikäyttöön. Se soveltuu sileiden pintojen luotettavaan suojaamiseen
rakennustöiden aikana. Teipissä on repeytymätön pehmeä PVC-kalvo ja tiukasti tarttuva luonnonkumiliima. Rappausteippi
kestää UV-säteilyä ja kosteutta, ja sitä voidaan käyttää jopa 5 °C:n lämpötilassa. tesa® 4172 kestää myös mietoja
kemikaaleja, irtoaa rullasta kevyesti, ja se voidaan irrottaa siististi. Teippi voidaan katkaista käsin. Se on helppokäyttöinen
myös kulmissa.

Hakemus
• Suojaamiseen ulkona (jopa 4 viikkoa)
• Erityisesti sileiden pintojen suojaamiseen rapattaessa, maalattaessa, muurattaessa ja stukkorapattaessa
• Suojaa työvälineiden ja -materiaalien aiheuttamalta likaantumiselta ja vaurioitumiselta
• Voidaan käyttää myös kaarteiden tekemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali pehmeä PVC
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 120 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 24 N/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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