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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04370

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® 4370
Taśma tkaninowa duct, odporna na działanie promieni UV do 8 tygodni

tesa® 4370 to taśma tkaninowa o 8-tygodniowej odporności na działanie promieni UV. Składa się z nośnika tkaninowego
PET i czarnego blokera UV, powleczonego substancją klejącą z kauczuku naturalnego. tesa® 4370 UV nadaje się do
długoterminowego zabezpieczania obszarów takich jak ramy okienne, elewacje i inne powierzchnie podczas prac tynkarskich i
malarskich.

Właściwości produktu

▪ Odporność na promieniowanie UV do 8 tygodni
▪ Dobra przyczepność nawet do chropowatych powierzchni
▪ Nie wchłania wody
▪ Elastyczność
▪ Łatwość usuwania bez pozostawiania śladów
▪ Łatwość odwijania
▪ Dostępna w kolorze białym

Główne zastosowanie

▪ Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń do 8 tygodni
▪ Ochrona takich powierzchni jak: ramy okienne lub fasady podczas prac budowalnych
▪ Ochrona przed brudem i uszkodzeniami spowodowanymi narzędziami budowlanymi
▪ Nadaje się do zastosowania na betonie, cegłach, drewnie, szkle

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika tkanina
▪ Grubość całkowita 310 µm
▪ Typ substancji klejącej kauczuk naturalny
▪ Przylepność do stali 3.8 N/cm

▪ Wydłużenie przy zerwaniu 10 %
▪ Odporność na rozciąganie 60 N/cm
▪ Odporność na promienie UV 8 tygodnie
▪ Siatka 70 gęstość splotu na

cal kwadratowy

Właściwości

▪ Można urwać ręką
▪ Nadaje się do delikatnych powierzchni
▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni

▪ Stabilność dla lakieru
▪ Nadaje się do nierówności

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska

Dodatkowe informacje

Zalecenie: przed zastosowaniem produktu zaleca się przeprowadzenie testu na powierzchni, na którą ma zostać naniesiony.

http://l.tesa.com/?ip=04370&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

