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Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa
SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám
nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít
pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.

tesa® 4657
Teplotě odolná pryskyřicová textilní páska
PRODUKTOVÉ INFORMACE

 

Popis produktu

tesa® 4657 je vysoce kvalitní akrylová textilní páska. Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny o hustotě 145 ok a termosetového lepidla z
přírodního kaučuku.
tesa® 4657 je velmi odolná textilní páska, která se nejčastěji používá pro trvalé zakrývání výrobních otvorů v automobilovém
průmyslu a maskování při průmyslovém lakování.

Vlastnosti:
• Odstranitelná bez zanechání zbytků i po vystavení vysoké teplotě
• Vysoce odolná proti stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
• Vysoká odolnost proti rozpouštědlům
• Výborná páska pro tvorbu výseků, k dispozici jako log role s linerem jako tesa® 4657 PV9
• K dispozici také ve verzi se snadným odvíjením tesa® 4657 PV 1
• K dispozici ve 2 barvách: černá, šedá

Použití

• Tepelně odolné maskování při výrobě vozidel a strojů
• Maskování okeních přírub
• Možnost opakovaného horkovzdušného sušení
• Trvalé venkovní i vnitřní zakrývání otvorů
• Ochrana při vrtání otvorů a odtokových vrtů
• Částečné maskování během aplikace impregnačního činidla
• Upevňovací plochých kabelů např. na střešní obložení, dveřní panely, zrcátka
• Maskování při elektrostatickém práškovém lakování

Technické údaje

Materiál nosiče textilie potažená akrylátem
Celková tloušťka 290 µm
Druh lepidla teplem aktivovaný přírodní

kaučuk
Přilnavost na ocel 4.6 N/cm

Protažení do přetržení 7.5 %
Síla přetržení 105 N/cm
Teplotní odolnost (30 min) 180 °C
Mřížka (počet vláken na palec
čtvereční)

145 Počet na čtvereční
palec

Vlastnosti

Odtrhnutelná rukou ++
Rovné příčné přetržení ++
Snadno odstranitelná ano
Snadno popisovatelná ano

Vhodná pro výsekávání (výseky) ano
Certifikováno na základě všichni větší OEM výrobci
Odolnost vůči oděru ++
Odolnost proti vodě +

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké
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