
tesa® 4432
Termék Információk

Flatback papír hordozójú maszkoló szalag összeillesztéshez, homokfúváshoz és törésbiztos
biztonsági alkalmazásokhoz

Termékleírás
A tesa® 4432 különleges, tartós, flatback papír hordozós maszkoló szalag, erős természetes gumi ragasztóval. Az erős
ragasztónak köszönhetően a tesa® 4432 különösen alkalmas összeillesztési és merevítési alkalmazásokhoz. Az ellenálló
papír hordozó miatt ez a szalag különösen hasznos stencilező anyagnak üveg, tükrök és kő homokfúvásához. Tartóssága
6 mp/4 bar. A tesa® 4432 laminálható is tükrök hátoldalára, így törésbiztos biztonsági szalagként használható, mely eleget
tesz a DIN EN 12600 szabvány előírásainak. Ez a flatback papír hordozós maszkoló szalag kiválóan ragad különböző
felületekre, jó a festékcsepp megkötő képessége, kiválóan tapad rá a festék, kézzel eltéphető, és 100 °C-ig hőálló.

Alkalmazások
*A tesa® 4432 különleges, tartós szalag, mely illesztési és merevítési alkalmazásokhoz használható
*A szalag stencilként is használható üveg, tükör és kő homokfúvásához, tartóssága 6 mp/4 bar
*A tesa® 4432-nek jó a festékcsepp megkötő képessége, kiválóan tapad rá a festék, kézzel eltéphető, és 100 °C-ig hőálló
*Ez a maszkoló szalag használható törésbiztos biztonsági szalagként is, mely eleget tesz a DIN EN 12600 szabvány
előírásainak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga ívpapír
• Ragasztóanyag típusa természetes gumi

• Teljes vastagság 330 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Hőmérsékletállóság 100 °C
• Szakadási nyúlás 6 %

• Szakítószilárdság 93 N/cm
• Hand tearability jó

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 8 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04432

http://l.tesa.com/?ip=04432
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Kiegészítő információk
A jó tapadás ezenkívül lehetővé teszi láncfonalak kijavítását szövödékben, és textilek javítását szövetminta-kártyákon,
továbbá használható megerősítésre, pántolásra, illesztésre.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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