
tesa® 4612
produkto informacijaĮ
Plataus vartojimo juosta tesa Extra Power®

tesa® 4612 yra stipri audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas
natūralaus kaučiuko klijais.
tesa® 4612 pasižymi audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinka įvairiems darbams.

Ypatybės:
• puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais (pvz., mūru, mediena)
• atstumia vandenį
• gerai prisitaiko prie paviršių

Pagrindinė paskirtis
• Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
• Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
• Dengiamųjų plėvelių suklijavimas
• Klijavimas prie mūro ir medienos
• Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje sklityje ir duomenys yra laikytini orentacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga PE laminuotas

audinys
• Bendras storis 230 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 15 %

• Atsparumas tempimui 30 N/cm
• Atsparumas temperatūrai (30

min.)
95 °C

• Tinklelis 27 skaičius
kvadratiniame
colyje

Sukibimas su
• plienu 4.4 N/cm

Savybės
• Plėšomumas ranka
• Tiesūs plėšimo kraštai

• Atsparumas dilimui
• Water resistance

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04612

http://l.tesa.com/?ip=04612


tesa® 4612
produkto informacijaĮ

Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04612
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