
tesa® 4414
Tuote Tiedot

Vahva PE-pinnansuojausteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 4414 koostuu UV-stabiloidusta PE-selkäaineesta sekä hyvin tarttuvasta, mutta myös irrotettavasta akryyliliimasta.
Sininen läpikuultava väri antaa hyvän kontrastin pinnoille sekä helpottaa teipin havaitsemista.

Erinomainen vakaus ulkoilmassa jopa kuuden kuukauden ajan mahdollistaa irrottamisen ilman liimajälkiä monissa
suojauskohteissa, joissa vaaditaan vahvaa mekaanisten vaurioiden sietoa. Siksi teippi soveltuu erityisen hyvin
pinnansuojaukseen kuljetusaloilla, kuten rautatie- ja meriliikenteessä sekä erikoisajoneuvoissa kokoonpanon, varastoinnin
ja kuljetuksen aikana.

Edut:
• Erinomainen näkyvyys sinisen läpikuultavan värin ansiosta
• Erittäin tarttuva liima kiinnittyy nopeasti monille pinnoille
• Irrotettavissa ilman liimajälkiä jopa kuuden kuukauden ajan, jopa jatkuvassa ulkokäytössä
• Vahva PE-selkäaine takaa hyvän kestävyyden mekaanisilta vaurioilta
• Helppo käyttää, koska selkäaine venyy vain vähän rullalta avattaessa
• Lämmönkestävyys jopa 70 °C/1 h

Hakemus
• Pinnoitettujen pintojen, kuten alumiinin, metallin, lasin ja muiden alustojen väliaikaiseen peittämiseen ja suojaamiseen

kokoonpanon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, kun vaaditaan irrotettavuutta ilman liimajälkiä.
• Lämmönkestävyyden ansiosta soveltuu myös peittomaalaukseen ruiskumaalauksen aikana ja sen jälkeiseen

uunikuivaukseen aina 70 °C:een asti. PE-selkäaineella on hyvä maalin levittämiskyky.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PE-kalvo
• Liimatyyppi vesipohjainen akryyli

• Kokonaispaksuus 150 µm

Ominaisuudet
• Lämpötilankesto 70 °C
• Murtovenymä 400 %

• Vetolujuus 23 N/cm
• Hand tearability hyvä

OTarttuvuus
• teräkseen 2.2 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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