
tesa® 4174
produktové informácie
Flaxibilná presná maskovacia páska pre dizajnové lakovanie

tesa® 4174 je flexibilná, teplotne odolná maskovacia PVC páska s kaučukovým lepidlom pre širokú škálu presných
maskovacích prác
• nezmršťuje se pri vysokých teplotách
• prispôsobí se zmene rozmerov pri sušení v peci
• nedochádza k zdíhaniu (podstreknutiu) okrajov a je odstránitelná bez zanechania zbytkov lepidla
• dobrá tvarová prispôsobivosť 3D povrchom

Použitie
tesa® 4174 is suitable for various types of masking applications
Example applications are:
• Masking of painted and non-painted substrates (e.g. automotive plastic parts) that require sharp and flat paint edges
• Two-tone car body masking

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates
involved) in order to provide the right product recommendation.

Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandartných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a niesú určené pre
účely špecifikácie.

Technické údaje
• Materiál nosiča PVC fólia
• Celková  hrúbka 110 µm
• Druh lepidla prírodný kaučuk
• Predĺženie pri pretrhnutí 200 %

• Sila pretrhnutia 25 N/cm
• Teplotná odolnosť 150 °C
• Teplotná odolnosť (PP-EPDM) 150 °C
• Teplotná odolnosť (farba) 150 °C

Priľnavosť
• na oceľ 3.7 N/cm

Vlastnosti
• Odtrhnuteľná rukou
• Ľahko odstraniteľná áno
• Vhodná pre vysekávanie (výseky) áno
• Zachytenie farby

• Tvorba ostrých farebných
prechodov

• Odolnosť voči tlakovému umývaniu
• Prispôsobivosť
• Samohasiaca prísada

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:    veľmi dobré      dobré      stredné      nízke

Ďalšie informácie
tesa® 4174 se vyrába i s papierovým linerom (4174 PV4) pre potreby vysekávania a konvertovania
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=04174

http://l.tesa.com/?ip=04174


tesa® 4174
produktové informácie

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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