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để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng truy cập vào http://l.tesa.com/?ip=04445

sản phẩm của tesa® đã chứng minh được chất lượng tin cậy qua việc đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi của thị trường và chất lượng luôn được
kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả các thông tin và dữ liệu kỹ thuât đề cập trên đây được đưa ra dựa trên kiến thức của chúng tôi tích lũy được trên
cơ sở kinh nghiệm thực tiễn. Những thông tin và dữ liệu trên được coi như là các giá trị trung bình và không phù hợp để sử dụng như một tiêu
chuẩn kỹ thuật chuẩn. Do vây, dù thể hiện rõ hay ngụ ý, tesa SE không bảo đảm, bao gồm nhưng không chỉ, về tính thương mại hay sự phù hợp
cho một mục đích sử dụng cụ thể. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm quyết định liệu sản phẩm của tesa® có phù hợp với mục đích sử dụng cụ
thể và phù hợp với phương pháp ứng dụng của người sử dụng hay không. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật của
chúng tôi rất vui lòng được tư vấn cho Quý khách.

tesa® 4445
Băng keo nối cuộn một mặt, tan được trong nước

tesa® 4445 là một băng keo nối cuộn một mặt, hòa tan được mà không cần lớp lót bao gồm lớp giấy sần bên trong và keo
acrylic cải tiến hòa tan trong nước.
tesa® 4445 có tính năng đặc biệt:

▪ Tính dính cao
▪ Độ bám dính rất tốt trên giấy phủ và không phủ
▪ Lực kéo căng rất tốt
▪ Khả năng hòa tan tốt ở tất cả các độ PH (PH3 - pH9)
▪ Màu: Xanh dương nhạt

Ứng dụng chính

tesa® 4445 đặc biệt thích hợp cho:

▪ Ứng dụng dán kết thúc cuộn
▪ Ứng dụng chung

Thông số kỹ thuật

▪ Vật liệu lớp nền (backing) giấy trơn phẳng
▪ Độ dầy 190 µm
▪ Loại keo acrylic cải tiến tan

được trong dung môi
▪ Độ giãn dài tới đứt 8 %

▪ Lực kéo căng 90 N/cm
▪ Lực kéo căng (chiều ngang) 42 N/cm
▪ Vật liệu lớp lót (liner) không
▪ Thời hạn sử dụng (nguyên đóng

gói) < 25°C
12 tháng

Đặc tính

▪ Độ dính ban đầu ▪ Kháng lực kéo trượt tĩnh

Đo lường thông qua định dạng của tesa:     rất tốt       tốt       trung bình        thấp

http://l.tesa.com/?ip=04445&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

