4414

Product Information
Sterk PE-tape til overﬂatebeskyttelse
tesa® 4414 består av et UV-stabilisert PE-bæremateriale og en avtakelig akrylkleber med høy gripeevne. Den blå
gjennomsiktige fargen gir en god kontrast til overﬂater og gjør det lettere å oppdage tapen.
Den utmerkede kontinuerlige utendørsstabiliteten i opptil 6 måneder muliggjør ren erning i et bredt spekter av
beskyttelsesapplikasjoner når det kreves sterk motstand mot mekanisk skade. Tapen er derfor spesielt egnet til
overﬂatevern i transportsektorer som jernbane og maritim sektor og til spesialkjøretøy under montering, lagring og
transport.
Fordeler:
•
•
•
•
•
•

Utmerket synlighet på grunn av den blå gjennomsiktige fargen
Høy gripeevne gir god og rask vedheftning på en rekke overﬂater
Kan ernes uten å etterlate kleberester i opptil 6 måneder selv etter kontinuerlig utendørs bruk
Sterkt PE-bæremateriale gir god motstand mot mekanisk skade
Lett å påføre på grunn av lav forlengelse av bærematerialet når tapen rulles av
Temperaturbestandighet opp til 70 °C/1t

Main Application
• Til midlertidig maskering og beskyttelse av belagte overﬂater som aluminium, metall, glass og andre underlag under
montering, lagring og transport når det kreves at tapen kan ernes uten å etterlate kleberester.
• I tillegg gjør temperaturbestandigheten den egnet til overdekning under sprøytelakkering med etterfølgende ovntørking
opp til 70°C. PE-bæremateriale innehar egenskapene til å gi et godt maskeringsresultat.

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

PE-ﬁlm
150 µm
Akryl

Adhesion to
• Klebeevne på Stål

• Bruddforlengelse
• Bruddstyrke
• Temperaturbestandighet

400 %
23 N/cm
70 °C

2.2 N/cm

Properties
• Kan rives over for hånd

Evaluation across relevant tesa® assortment:

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04414

• Fleksibilitet
very good

good

medium

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

Disclaimer

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04414
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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.

