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Maskeleme Bandı

Product Description
tesa® 4154 PVC destekli ve akrilik yapışkanlı bir maskeleme bandıdır. Ürün, aşındırma sırasında cam ve metali maskelemek
için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
tesa® 4154 seyreltik asit ve alkalilere karşı dirençlidir. Renkli kenarların keskin tanımını elde etmek için, tesa® 4154 aynı
zamanda çok renkli boyama amaçlarıyla da kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları
• Metalin galvanizlenmesi
• Cam ve metalin aşındırılması
• Çok renkli boyama sırasında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme PVC film
• Yapışkan türü doğal kauçuk

• Toplam kalınlık 65 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Kopma anındaki uzama 67 %
• Çekme direnci 60 N/cm

• Çıkarması kolay evet

Değerlere bağlılık
• Çeliğe 3 N/cm
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Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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