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tesa® 4845 Byggetape PE

En effektiv beskyttelsestape til langvarig anvendelse, som sikrer overflater mot skitt og skader. PE-bærematerialet er
miljøvennlig, men gir likevel robust beskyttelse. Sollys har ingen innvirkning på tapen i opptil 12 uker, og akrylkleberen
beholder sine effektive klebeegenskaper gjennom hele perioden.
I tillegg kan tesa® Byggetape PE brukes under en lang rekke temperaturforhold, da den kan motstå både ekstrem kulde og
varme. Den hvite PE-tapen kan påføres ved temperaturer fra –15 °C til + 30 °C – den holder seg også sikkert på plass ved
kuldegrader ned til –40 °C og høye temperaturer på opptil +60 °C. I tillegg er tapen lett å rulle ut, noe som gjør den enkel å
jobbe med. Tapen beholder også formen når man trekker i den, og den kan derfor trygt påføres som ønsket. Et uunnværlig
verktøy på byggeplassen.

Funksjoner
• PE-bæremateriale som er miljøvennlig
• Kan lett rulles ut
• UV-bestandig i opptil 12 uker – uten å etterlate kleberester
• Sikker bruk ved –15 °C til +30 °C
• Sikker vedheftning ved kalde temperaturer på ned til –40 °C og varmegrader på opptil +60 °C
• Tapen beholder formen selv når den blir strukket
• Tapens sammensetning: bæremateriale = PE, kleber = akryl

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Technical Data
• Bæremateriale PE
• Total tykkelse 120 µm
• Klebetype Akryl

• Bruddforlengelse 360 %
• Bruddstyrke 15 N/cm
• UV-resistance 12 weeks

Adhesion to
• Klebeevne på Stål 2.1 N/cm

Properties
• Kan rives over for hånd
• Egnet til sarte overflater
• Egnet til ru overflater
• Fargeforankring

• Skarp fargekart
• Jevn fargekart
• UV-bestandighet 12
• Fleksibilitet

Evaluation across relevant tesa® assortment:    very good      good      medium      low
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04845

http://l.tesa.com/?ip=04845
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Disclaimer

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.
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