
tesa® 4174
ürün bilgisi
Dizayn Boyaması için Esnek İnce Maskeleme Bandı

tesa® 4174, geniş bir tasarım boyaması gereksinimi yelpazesi için kauçuk yapışkanlı, esnek, sıcağa dayanıklı PVC ince
maskeleme bandıdır
• Yüksek sıcaklıklarda çekmez
• Fırında kuruma sırasında boyut değişikliklerine uyum sağlar
• Kenar kalkması yaşanmaz ve herhangi bir kalıntı bırakmadan sökülebilir
• Çok boyutlu yüzeylere iyi uyum sağlar

Ana Uygulama
Maskeleme & Dizayn ,geniş kapsamlı hat boyama uygulamaları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Teknik Veriler
• Taşıyıcı malzemesi PVC film
• Toplam kalınlık 110 µm
• Yapışkan türü doğal kauçuk
• Kopma anındaki uzama 200 %

• Çekme direnci 25 N/cm
• Sıcaklık direnci 150 °C
• Sıcaklık direnci (PP-EPDM) 150 °C
• Sıcaklık direnci (boya) 150 °C

Yapışma
• Çeliğe 3.7 N/cm

Özellikler
• Elle yırtılabilirlik
• Çıkarması kolay evet
• Kalıp kesimi için uygun evet
• Boya tutunması

• Keskin renk Sınırı
• Basınçlı yıkama direnci
• Uygunluk
• Alev sönümleme

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi:    çok iyi      iyi      orta      düşük

Ek Bilgiler
tesa® 4174 aktarma ve özel kesim için kâğıt koruyuculu olarakta (4174 PV4) mevcuttur
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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz
http://l.tesa.com/?ip=04174
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Disclaimer

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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