
tesa® 4934
produktne informacije
Dvostranski tekstilni trak

tesa® 4934 je dvostranski trak. Nosilec je iz tekstila z debelim, lepljivim premazom. Sintetično gumijasto lepilo je brez topil.

tesa® 4934 je montažni trak za splošno uporabo.

tesa® 4934 se enostavno trga z roko.

Glavna aplikacija
Zaradi gibkega tekstilnega spodnjega sloja in velike gramature je trak posebej primeren za lepljenje na grobe, vlaknate
površine, na primer za pritrjevanje preprog.

Technical Information (average values)

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

Tehnični podatki
• Nosilec tekstil
• Barva belo
• Skupna debelina 200 µm
• Vrsta lepila sintetični kavčuk

• Raztezek pri pretrgu 20 %
• Natezna trdnost 35 N/cm
• Vrsta ločilnega papirja/folije pergamin

Lepljenje na
• jeklo (začetno) 14.5 N/cm
• PE (začetno) 8.0 N/cm
• PP (začetno) 16.0 N/cm
• PVC (začetno) 14.0 N/cm

• jeklo (po 14 dneh) 24.0 N/cm
• PE (po 14 dneh) 8.5 N/cm
• PP (po 14 dneh) 24.5 N/cm
• PVC (po 14 dneh) 22.5 N/cm

Lastnosti
• Kratkotrajna temperaturna

obstojnost
60 °C

• Dolgoročna temperaturna
obstojnost

40 °C

• Lepljivost
• Odpornost proti staranju (UV)
• Odpornost proti vlagi

• Statična odpornost proti strigu pri
23°C

• Statična odpornost proti strigu pri
40°C

• Statična odpornost proti strigu pri
70°C

• Meglenje

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®:    zelo dobro      dobro      povprečno      slabo
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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
http://l.tesa.com/?ip=04934

http://l.tesa.com/?ip=04934
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Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse
tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo
se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih
izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem
načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.
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