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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04445

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.

tesa® 4445
Fita adesiva simples-face repolpável

A fita tesa® 4445 é uma fita adesiva simples-face repolpável sem liner utilizada para emendas e é constituida de um dorso
papel liso e adesivo acrílico solúvel em água.

A fita tesa® 4445 tem como caracterisiticas especiais:
• Excelentes propriedades de tack;
• Bons valores de adesão em papel revestido e não revestido;
• Excelente força de estiramento;
• Boa repolpabilidade em uma ampla faixa de pH (pH3-pH9).

Cor: Azul Claro.

Principal Aplicação

A tesa® 4445 é utilizada principalmente em:

▪ Fechamento de Bobina;
▪ Aplicações gerais em fabricas de papel.

Dados Técnicos

▪ Material do Suporte (Dorso) papel liso
▪ Espessura total 190 µm
▪ Tipo de adesivo acrílico taquificado

repulpável
▪ Alongamento até a ruptura 8 %

▪ Força de tensionamento 90 N/cm
▪ Força de tensionamento

(transversal)
42 N/cm

▪ Tipo de liner protetor nenhum
▪ prazo de validade (embalado) 12 meses

Propriedades

▪ Tack ▪ Resistência ao deslizamento estático

Avaliação transversal da gama tesa®:     muito bom       bom       médio        baixo

http://l.tesa.com/?ip=04445&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

