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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04128

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 4128
Taśma premium z PVC do zabezpieczania powierzchni

tesa® 4128 to taśma z PCV odporna na działania mechaniczne i chemiczne, powlekana substancją klejącą z kauczuku
naturalnego. Taśma jest odporna na rozdarcie i łatwa do usunięcia. Można ją aplikować na zewnątrz pomieszczeń przez
maksymalnie 3 miesiące. Czas przechowywania po aplikacji nie powinien przekraczać jednego roku.

Konstrukcja produktu tesa® 4128 umożliwia wygodne nakładanie ręczne i nadaje się również do konwertowania i
sztancowania.

Właściwości produktu:

▪ Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
▪ Łatwa w aplikacji
▪ Usuwalna bez pozostawiania śladów
▪ Cienka i elastyczna
▪ Odpowiednia do konwertowania i sztancowania
▪ Odporna na promieniowanie UV przez 3 miesiące

Główne zastosowanie

tesa® 4128 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań maskujących.
W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne
zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika folia PVC
▪ Grubość całkowita 60 µm
▪ Typ substancji klejącej kauczuk naturalny

▪ Przylepność do stali 0.15 N/cm
▪ Wydłużenie przy zerwaniu 70 %
▪ Odporność na rozciąganie 47 N/cm

Właściwości

▪ Łatwo usuwalna tak
▪ Możliwość zadrukowania
▪ Nadaje się do nierówności

▪ Niska siła odwijania

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska

Dodatkowe informacje

Budowa produktu tesa® 4128 umożliwia jego wygodne ręczne stosowanie. Nadaje się również do konwertowania i tworzenia
wykrojników. Data ważności to maksymalnie 12 miesięcy przy zalecanych warunkach przechowywania.

http://l.tesa.com/?ip=04128&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

