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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® 4934
Oboustranná páska s vlákny
PRODUKTOVÉ INFORMACE

 

Popis produktu

tesa® 4934 je oboustranná samolepicí páska. Skládá se z nosiče z tkaniny a silného, adhezivního lepidla. Lepidlo ze syntetického
kaučuku neobsahuje rozpouštědla.

tesa® 4934 je montážní páska pro všeobecné použití.

tesa® 4934 lze snadno odtrhnout rukou.

Použití

Vzhledem k pružnému textilnímu nosiči a vysoké přilnavosti je zvláště vhodná pro montáž na drsné, vláknité povrchy, například
koberce.

Technické údaje

Materiál nosiče textilní
Barva bílá
Celková tloušťka 200 µm
Druh lepidla syntetický kaučuk

Protažení do přetržení 20 %
Síla přetržení 35 N/cm
Druh krycího materiálu silikonový papír

Přilnavost na

ocel (počáteční) 14.5 N/cm
PE (počáteční) 8.0 N/cm
PP (počáteční) 16.0 N/cm
PVC (počáteční) 14.0 N/cm

ocel (po 14 dnech) 24.0 N/cm
PE (po 14 dnech) 8.5 N/cm
PP (po 14 dnech) 24.5 N/cm
PVC (po 14 dnech) 22.5 N/cm

Vlastnosti

Teplotní odolnost (krátkodobá) 60 °C
Teplotní odolnost (dlouhodobá) 40 °C
Okamžitá lepivost ++
Odolnost proti stárnutí (UV) o
Odolná proti vlhkosti +

Statická pevnost ve střihu při
23°C

++

Statická pevnost ve střihu při
40°C

++

Statická pevnost ve střihu při
70°C

-

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