
tesaflex® 4163
Tuote Tiedot

Premium Plastisoitu PVC-teippi

Tuotteen kuvaus
tesaflex® 4163 on erikoissähköteippi, jossa on joustava kalvo ja akryyliliima. UV-säteilyä ja sääolosuhteita kestävä
akryyliliima tekee teipistä erityisen hyvin sopivan pysyvään ja ulkokäyttöön. Pehmeä PVC-eristysteippi kestää liuottimia
ja happoja, eristää sähköä hyvin ja on painettavissa. tesaflex® 4163 soveltuu yleiskäyttöön, mutta sen vahvuuksia ovat
korjaaminen, rajaaminen ja sähköeristys. PVC-selkäaine on vahvaa ja kestävää, ja akryyliliima tarttuu lujasti polaarisiin
pintoihin. Teippi on Yhdysvaltain 302-turvallisuusmääräysten mukainen. tesaflex® 4163 -teippiä on saatavilla laaja
värivalikoima: musta, valkoinen, harmaa, sininen, keltainen, punainen ja vihreä. Harmaa teippi sopii hyvin vesiputkien
asennuksen. Tyypillisimmät leveydet ovat 12 mm ja 19 mm (muitakin saatavilla) ja pituus 33 m.

Hakemus
• tesaflex® 4163 -teippiä käytetään sähköeristyksiin
• Soveltuu asentamiseen, korjaamiseen, jatkamiseen ja niputtamiseen
• Saatavana useita kirkkaita värejä – eristysteippi sopii myös merkintään ja värikoodaukseen
• Sähköneristyskyvyltään teippi sopii hyvin sähkökaapelien asentamiseen ja eristämiseen
• Ympäristötekijöiden sietokyvyn ansiosta teippi sopii pysyvään ulkokäyttöön

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali pehmeä PVC
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 126 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 30 N/cm
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Lisätiedot
Teippi täyttää Yhdysvalloissa käytettävän 302-standardin vaatimukset. Se soveltuu vesiputkien eristämiseen harmaan
värinsä ansiosta.

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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