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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04163

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.

tesaflex® 4163
Wysokiej jakości uniwersalna taśma z miękkiego PVC

tesaflex® 4163 to specjalnie opracowana taśma izolacyjna o dobrej elastyczności typowej dla folii. Dzięki akrylowej substancji
klejącej odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, taśma doskonale nadaje się do trwałych zastosowań
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Miękka taśma z PVC jest odporna na rozpuszczalniki i kwasy, zapewnia dobrą
izolację elektryczną oraz możliwość zadrukowania. tesaflex® 4163 ma uniwersalne zastosowanie, chociaż jest głównie
kwalifikowana do zastosowań w naprawach, maskowaniu i izolacji elektrycznej. Nośnik z PVC zapewnia wysoką wytrzymałość,
a akrylowa substancja klejąca gwarantuje wysoką przyczepność do powierzchni polarnych.
Taśma jest zgodna z amerykańską normą bezpieczeństwa 302.
tesaflex® 4163 jest dostępna w wielu kolorach: czarnym, białym, szarym, niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym. Szary
kolor jest idealny do instalacji rur wodociągowych. Taśmy oferowane są w długości 33metrów, a typowe szerokości to 12mm i
19mm (inne szerokości są również dostępne).

Główne zastosowanie

▪ tesaflex® 4163 dedykowana do izolacji elektrycznej</div>

▪ Nadaje się do instalowania, naprawy, wiązkowania lub łączenia</div>

▪ Dostępna w wielu jasnych kolorach może być również używana do znakowania i kodowania kolorami</div>

▪ Wysoka izolacja elektryczna sprawia, że taśma jest idealna do instalacji i izolacji kabli elektrycznych</div>

▪ Odporność na czynniki środowiskowe sprawia, że taśma nadaje się do trwałego użytku na zewnątrz</div>

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika delikatne PVC
▪ Grubość całkowita 130 µm
▪ Typ substancji klejącej akryl
▪ Przylepność do stali 1.8 N/cm
▪ Wydłużenie przy zerwaniu 250 %

▪ Odporność na rozciąganie 30 N/cm
▪ Typ paska zabezpieczającego biodegradowalny

papier silikonowany
▪ Odporność termiczna 105 °C
▪ Odporność na promienie UV 104 tygodnie
▪ Wytrzymałość elektryczna 7000 volt

Właściwości

▪ Certyfikat wg US 302

Dodatkowe informacje

Spełnia wymogi amerykańskiej normy bezpieczeństwa 302. Taśma w kolorze szarym idealnie nadaje się do instalacji rur
wodociągowych.
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