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For å få siste opplysninger om dette produkt http://l.tesa.com/?ip=04939

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og
alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte,
inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å
teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere
innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

tesa® 4939
Dobbeltklebende tekstiltape, avtagelig

tesa® 4939 er en sterk og kraftig dobbeltsidig tekstiltape med differensiert gummikleber.

Fri side har god, umiddelbar klebeevne og kan fjernes uten å etterlate kleberester i opp til 14 dager på de mest alminnelige
overflater (skal testes i hvert enkelt tilfelle innen bruk!).

Hovedanvendelse

Midlertidig gulvlegging i forbindelse med messer, utstillinger og renovering

Tekniske data

▪ Bæremateriale Tekstil
▪ Farge Hvit
▪ Total tykkelse 250 µm
▪ Klebetype Syntetisk gummi

▪ Bruddforlengelse 40 %
▪ Bruddstyrke 50 N/cm
▪ Type liner Pergamyn
▪ Linerfarge Brun

Klebeevne på

▪ Stål (umiddelbart) 5.0 N/cm
▪ Stål (linerside, umiddelbart) 7.5 N/cm
▪ PE (umiddelbart) 2.5 N/cm
▪ PE (linerside, umiddelbart) 4.5 N/cm
▪ PP (Umiddelbart) 4.5 N/cm
▪ PP (linerside, umiddelbart) 6.5 N/cm

▪ Stål (etter 14 dager) 5.5 N/cm
▪ Stål (linerside, etter 14 dager) 8.0 N/cm
▪ PE (etter 14 dager) 2.0 N/cm
▪ PE (linerside, etter 14 dager) 5.0 N/cm
▪ PP (etter 14 dager) 2.5 N/cm
▪ PP (linerside, etter 14 dager) 5.0 N/cm

Egenskaper

▪ Temperaturbestandighet (Korttids-) 80 °C
▪ Temperaturbestandighet (Langtids-) 40 °C
▪ Klebeevne
▪ Aldringsbestandighet (UV)
▪ Fuktbestandighet

▪ Kjemikaliebestandig
▪ Statisk strekkholdkraft ved 23°C
▪ Statisk strekkholdkraft ved 40°C
▪ Statisk strekkholdkraft ved 70°C
▪ Dugg

Sammenligning innenfor tilsvarende produktgruppe:     meget god       god       middelsgod        lav

http://l.tesa.com/?ip=04939&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

