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For å få siste opplysninger om dette produkt http://l.tesa.com/?ip=04671

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® 4671
Akrylbelagt tekstiltape

tesa® 4671 er en sterk, akrylbelagt tekstiltape. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 120 og en
naturgummikleber.
tesa® 4671 er den beste gaffertape til anvendelse innenfor for "Teater & Underholdning".

Egenskaper:

▪ høy klebekraft, selv på ru overflater
▪ fremragende styrke
▪ skrivbar
▪ tilpassningsvennlig
▪ fjernes enkelt uten åt etterlate kleberester
▪ ingen ubehagelig lukt
▪ meget matte overflater til sorte og fluorescerende farger
▪ kan fjernes fra stort sett alle overflater uten å etterlate kleberester
▪ fås i 11 farger: sort, hvit, grå, rød, blå, grønn, gul. Dette produkt fås også i fire spesielle fluorescerende farger: lyserød,

orange, gul og grønn.

Hovedanvendelse

▪ Bunting og forsterking av kraftige rør, profiler osv.
▪ Gulvmerking
▪ Festing av tepper under utstillinger
▪ Sikring av skarpe kanter
▪ Forsegling av bokser og rør
▪ ... og mye mer!

Tekniske data

▪ Bæremateriale Akrylbelagt tekstil
▪ Total tykkelse 280 µm
▪ Klebetype Naturgummi
▪ Klebeevne på Stål 3.5 N/cm

▪ Bruddforlengelse 9 %
▪ Bruddstyrke 70 N/cm
▪ Temperaturbestandighet (30 min) 140 °C
▪ Vevstetthet 120 tråder pr.

kvadrattomme

Egenskaper

▪ Kan rives over for hånd
▪ Rette avrivningskanter
▪ Kan skrives på Ja

▪ Egnet til utstansing Ja
▪ Slitstyrkebestandighet
▪ Bestandighet mot vann

Sammenligning innenfor tilsvarende produktgruppe:     meget god       god       middelsgod        lav

http://l.tesa.com/?ip=04671&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products
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For å få siste opplysninger om dette produkt http://l.tesa.com/?ip=04671

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® 4671
Akrylbelagt tekstiltape

Ytterligere informasjon

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

http://l.tesa.com/?ip=04671&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

