
tesaflex® 4169
Product Information

Якісна стрічка для розмітки підлоги

Опис продукту
tesaflex® 4169 PV3 - маркувальна стрічка на ПВХ-основі з клейовим покриттям з акрилу на водній основі. Вона
ідеально підходить для довготривалого маркування.

Програми
• Розмітка робочих зон, наприклад, на заводах і складах.
• Розмітка для транспортних засобів, оснащених спеціальними датчиками, наприклад, транспортних роботів.
• Розмітка паркувальних місць і проходів в офісах, лікарнях, на ярмарках і т. д.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для
цілей специфікації.

Склад продукту
• Матеріал основи м'який ПВХ
• Тип адгезиву акриловий

• Загальна товщина 187 µm

Властивості / Цінності продуктивності
• Межа міцності на розрив 42.5 N/cm

Additional Information
Універсальні кольори стрічки tesaflex® 4169 PV3 відповідають колірній палітрі RAL: прозора, чорна, біла, синя,
чорно-жовта, яскраво-жовта, червона, червоно-біла, жовто-зелена.

Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.

Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.

Pa
ge

 1 
of

 1 
– 

as
 o

f 2
1/0

3/
23

 –
 u

k-
U

A

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04169
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