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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® 4668
Velmi pevná průhledná polyethylenová páska
PRODUKTOVÉ INFORMACE

 

Popis produktu

tesa® 4668 je polyethylenová transparentní páska z PE fólie a akrylového lepidla.
tesa® 4668 je velmi silná páska pro širokou škálu aplikací, často používané pro spojování LDPE fólií na stavbách, ale má širokou
škálu použití i v dalších aplikacích, kde je třeba spojovat či opravovat fólie či jiné průhledné materiály.

Vlastnosti:
• Výborná odolnost vůči UV záření
• Silné, odolná proti stárnutí
• Odolná proti vodě a počasí
• Dobrá odolnost proti otěru
• Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
• Schválena švédským Institutem pro Technické schvalování ve stavebnictví (SITAC) pro spojování polyethylenových fólií na

stavbách.

Použití

• Oprava venkovních i vnitřních plastů
• Oprava skleníků
• Těsnění plastových sáčků
• Spoojování fóliových paroodolných materiálů
• Speciálně konstruovaná pro spojování LDPE fólií na stavbách

Technické údaje

Materiál nosiče PE fólie
Celková tloušťka 140 µm
Druh lepidla akrylát
Přilnavost na ocel 3.4 N/cm

Protažení do přetržení 500 %
Síla přetržení 20 N/cm
Teplotní odolnost (30 min) 95 °C
UV odolnost 24 týdny

Vlastnosti

Odtrhnutelná rukou o
Certifikováno na základě SITAC

Odolnost vůči oděru +
Odolnost proti vodě ++

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