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Fita adesiva de empacotamento premium colorida

Descrição do produto
A fita tesa® 4104 é uma fita de empacotamento Premium constituída de um dorso fílmico de PVC e adesivo de borracha
natural. O produto apresenta um desempenho excelente em todos os tipos de papelão, possibilitando um fechamento
seguro.
O adesivo de borracha natural foi desenvolvido para se obter os melhores resultados em aplicações em diferentes tipos
de superfície.

Aplicação
• Fechamentos de caixas de pequeno porte (papelão ou plástico).
• Fechamento de malas e latas.
• A variedade de cores disponíveis tornam a tesa® 4104 ideal para marcação e codificação.
• A fita tesa® 4104 possibilita um mascaramento de pinturas em várias cores com uma linha precisa.
• A fita tesa® 4104 é facilmente imprimível.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para
fim de especificação.

composição do produto
• Material do suporte filme PVC
• Tipo de adesivo borracha natural

• Espessura total 67 µm

Propriedades / Valores de Desempenho
• Alongamento até a ruptura 60 % • Força de tensionamento 60 N/cm

Adesão aos valores
• aço 3.6 N/cm
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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04104

http://l.tesa.com/?ip=04104
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Informação Adicional
a fita tesa® 4104 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: preta, branca, vermelha, laranja, amarela, azul e verde

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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