tesa® 4959

Oboustranná páska s netkanou fólií

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu
tesa® 4959 je oboustranná montážní a připevňovací lepicí páska, kterou tvoří netkaný nosič potažený akrylátovým lepidlem s
vysokou přilnavostí a dobrou smykovou pevností. Je UV a stárnutí odolná a do značné míry odolná vůči změkčovadlům.

Použití
•
•
•
•

Umístění log, krytů a štítků
Montáž obložení dveří v automobilovém průmyslu
Připevňování plastových tašek, adresních sáčků, papírnických potřeb, plakátů atd.
Napojování papírových a fóliových tkanin

Technické údaje
Materiál nosiče
Barva
Celková tloušťka
Druh lepidla
Protažení do přetržení

netkaný
průsvitná
100 µm
okamžitě přilnavý akrylát
3%

Síla přetržení
Druh krycího materiálu
Barva krycího materiálu
Tloušťka krycího materiálu

8 N/cm
silikonový papír
hnědá
71 µm

6.2 N/cm
5.3 N/cm
4.4 N/cm
5.4 N/cm
2.5 N/cm
4.6 N/cm
3.3 N/cm
5.4 N/cm
5.0 N/cm

ocel (po 14 dnech)
ABS (po 14 dnech)
hliník (po 14 dnech)
PC (po 14 dnech)
PE (po 14 dnech)
PET (po 14 dnech)
PP (po 14 dnech)
PS (po 14 dnech)
PVC (po 14 dnech)

7.5 N/cm
6.1 N/cm
5.5 N/cm
5.8 N/cm
2.6 N/cm
5.1 N/cm
3.8 N/cm
5.8 N/cm
7.5 N/cm

200 °C
80 °C
++
++
+

Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti změkčovadlům
Statická pevnost ve střihu při
23°C
Statická pevnost ve střihu při
40°C
Okamžitá lepivost

+
o
+

Přilnavost na
ocel (počáteční)
ABS (počáteční)
hliník (počáteční) vnitřní
PC (počáteční)
PE (počáteční)
PET (počáteční)
PP (počáteční)
PS (počáteční)
PVC (počáteční)

Vlastnosti
Teplotní odolnost (krátkodobá)
Teplotní odolnost (dlouhodobá)
Okamžitá lepivost
Odolnost proti stárnutí (UV)
Odolná proti vlhkosti

o
++

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké
For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04959
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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.

Další informace
Varianty:
PV0 hnědý a bílý průsvitný papír (71 μm)
PV4 bílý PE-křídový papír (122 μm)
PV6 červená MOPP-fólie (80 μm)
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