
tesa® 4169
PV8
Produkt Information

Premium golvmarkeringstejp

Produktbeskrivning
tesaflex® 4169 är en stark PVC-tejp som är belagd med ett kraftfullt gummihäftämne. Bärarmaterialet av mjuk PVC är
formbart och kan användas i kurvor utan att skrynkla och förblir flexibelt även vid mycket låga temperaturer ner till -40 °C.
Mjuk PVC-tejp som är UV- och vädertålig samt vattentät. PVC-bärarmaterialet är extremt robust, vilket gör tesaflex® 4169
resistent mot kemikalier och repor.
tesaflex® 4169 PV8 är silikonbelagd och lätt att rulla av, vilket gör den idealisk för användning med dispensers. Eftersom
tejpen är så kraftig och stabil är den idealisk för permanent golvmarkering i olika miljöer, t.ex. fabriker, kontor eller sjukhus.

Ansökan
• Mjuk PVC-tejp av hög kvalitet som är idealisk för märkning och markering av golv för självgående robotar och fordon i

fabriker eller på parkeringsplatser.
• Det robusta PVC bärarmaterialet tål betydande mekanisk nötning.
• Har goda vidhäftande egenskaper på grova och ojämna underlag.
• Tejpens flexibilitet och mjukhet gör den lätt att applicera exakt och i kurvor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Bärare material Mjuk PVC
• Typ av häftämne Naturgummi

• Total tjocklek 203 µm

Egenskaper
• Brottöjning 260 %
• Brottstyrka 45 N/cm

• Lämplig för ojämna ytor mycket god

Häftförmåga
• Häftförmåga mot stål 1.6 N/cm
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=04169

http://l.tesa.com/?ip=04169
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Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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