tesa® 4939
Product Information

Avtakelig d/s PET-lerret, Diﬀerensiert gummibasert klebesystem
tesa® 4939 er en dobbeltsidig gulvleggingstape som er laget av et sterkt bæremateriale av PET-lerret i kombinasjon
med et diﬀerensiert gummiklebesystem. Tapen brukes ofte til midlertidig gulvlegging i forbindelse med arrangementer
eller renoveringer. Den spesielt sammensatte kleberen på den åpne siden sikrer høy initial sammenføyningsstyrke
samtidig med at tapen kan ernes fra de vanligste overﬂatene igjen i opptil 14 dager uten å etterlate rester. tesa® 4939
sikrer sterkt hold på forskjellige underlag med høye og lave energinivå. Gulvleggingstapen har en fremragende statisk
forskyvningsbestandighet og kan rives over for hånd.

Main Application
• tesa® 4939 brukes til midlertidig montering av tekstile gulvbelegg i forbindelse med messer, utstillinger, kongresser og
renoveringer
• Tapen kan rives for hånd, og etterlater ingen rester etter erning

Technical Information (average values)
The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for speciﬁcation
purposes.

Tekstil
white
235 µm
synthetic rubber

Adhesion to
• Klebeevne på Stål (umiddelbart)
• Klebeevne på Stål (linerside,
umiddelbart)
• Klebeevne på PE (umiddelbart)
• Klebeevne på PE (linerside,
umiddelbart)
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)
• Klebeevne på PP (linerside,
umiddelbart)
Properties
• Temperaturbestandighet (Korttids-)
• Temperaturbestandighet (Langtids-)
• Klebeevne
• Aldringsbestandighet (UV)
• Fuktbestandighet

5.0 N/cm
7.5 N/cm
2.5 N/cm
4.5 N/cm
4.5 N/cm
6.5 N/cm

80 °C
40 °C

Evaluation across relevant tesa® assortment:

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04939

•
•
•
•

Bruddforlengelse
Bruddstyrke
Type liner
Linerfarge

40 %
50 N/cm
glassine
brown

• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)
• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14
dager)
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)
• Klebeevne på PE (linerside, etter 14
dager)
• Klebeevne på PP (etter 14 dager)
• Klebeevne på PP (linerside, etter 14
dager)
•
•
•
•
•

5.5 N/cm
8.0 N/cm
2.0 N/cm
5.0 N/cm
2.5 N/cm
5.0 N/cm

Kjemikaliebestandig
Statisk strekkholdkraft ved 23°C
Statisk strekkholdkraft ved 40°C
Statisk strekkholdkraft ved 70°C
Dugg

very good

good

medium

low
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Technical Data
• Bæremateriale
• Farge
• Total tykkelse
• Klebetype
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Product Information

Disclaimer

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04939
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tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or ﬁtness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is ﬁt for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staﬀ will be glad to support you.

