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Tuote Tiedot

Kuumuutta Kestävä Akryylipäällysteinen Kangasteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 4657 on laadukas akryylipäällysteinen kangasteippi. Teipin mesh-tiheys on 145 ja se koostuu puuvillakankaasta sekä
lämpökovettuvasta luonnonkumiliimasta. Akryylipäällysteinen kangasteippi on mukautuvaa, ja se kestää hyvin maaleja,
liuottimia ja hankausta ja on vesitiivis. Teipin korkea vetolujuus, puhkaisulujuus ja tarttuvuus kaikenlaisiin alustoihin
säilyvät myös korkeissa lämpötiloissa. Akryylipäällyste on ikääntyessään erittäin vakaa, joten se soveltuu hyvin pysyviin
käyttökohteisiin.
tesa® 4657 on hyvin joustava kangasteippi, joka sopii tilapäiseen ja pysyvään reikien peittämiseen autoteollisuuden
tuotantolinjoilla sekä suojaamiseen teollisuuden maalausprosesseissa. Käsittely ja käyttö on helppoa, koska teipin voi
katkaista käsin. Teippi repeää suoraan tiheään kudotun kankaan mukaisesti. Irrottaminen jälkiä jättämättä on mahdollista
myös sen jälkeen, kun teippi on altistunut kuumuudelle. Teippi sopii stanssaukseen, ja sitä on saatavilla helposti
aukirullattavana (PV1) ja irrokepaperilla varustettuna (PV9).

Hakemus
• Erilaisiin kuumuutta kestäviin suojauksiin ajoneuvojen ja koneiden valmistuksessa, esim. ikkunoiden reunuksiin,

aukkojen peittämiseen ja jauhemaalaukseen, jopa toistuva uunikuivaus on mahdollista
• Kierretapin reikien ja poistoaukkojen peittämiseen
• Litteiden kaapelien kiinnittämiseen esim. katon vuorauksiin, ovipaneeleihin, peileihin
• Rullalta-rullalle jatkamiseen tuotannossa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Akryylipinnoitettu

kangas
• Liimatyyppi lämpökovettuva

luonnonkumi
• Suojamateriaalityyppi paperi

• Kokonaispaksuus 290 µm
• Suojamateriaalin paksuus 76 µm
• Suojamateriaalin väri keltainen

Ominaisuudet
• Murtovenymä 7.5 %
• Vetolujuus 105 N/cm
• Hand tearability erittäin hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle kyllä
• Irrokepaperin irrotusvoima 0.3 N/cm

• Kulutuksen kestävyys erittäin hyvä
• Lämmönkestävyys (irrotettavuus

alumiinista 30 minuutin
altistuksen jälkeen)

180 °C

• Suorat repäisyreunat erittäin hyvä
• Tiheys 145 per square inch
• Water resistance hyvä
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OTarttuvuus
• teräkseen 4.6 N/cm

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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