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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04665

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles
onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden.
Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken,
expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk
of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

tesa® 4665
Transparante textieltape voor buiten

tesa® 4665 is een speciale transparante textieltape voor buitenshuis. Hij bestaat uit een 95 µm uv-behandelde polyethyleen
folie en een 30 mesh geweven PET/katoen textielrug gecoat met een synthetisch rubberen kleefstof. tesa® 4665 is een
speciale textieltape die wordt gebruikt voor verschillende toepassingen waarbij langdurige stabiliteit en transparantie
buitenshuis vereist zijn.
Kenmerken:

▪ ten minste 1 jaar bestendig buitenshuis na aanbrengen (gebaseerd op gesimuleerde versnelde
verweringsomstandigheden) * transparante rug voor (bijna) onzichtbare reparaties

▪ snel en gemakkelijk aan te brengen * met de hand afscheurbaar * conformeerbaar aan complexe vormen * geen
onaangename geur * geen plakkerige zijkanten

Voornaamste toepassing

▪ Reparatie van kassen. * verkleven van folie. * Opspannen. * Reparatie van slangen. * Robuuste verpakking van goederen
buitenshuis. * Sealing.

Technische gegevens

▪ Drager PE-geëxtrudeerd
textiel

▪ Totale dikte 215 µm
▪ Type kleefmassa synthetische rubber
▪ Kleefkracht op staal 9 N/cm
▪ Rek bij breuk 27 %

▪ Rekkracht 43 N/cm
▪ Temperatuurbestendigheid (30

min)
95 °C

▪ UV-bestendigheid 52 Weken
▪ Weefsel 30 Mesh

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar
▪ Rechte afscheurranden

▪ Schuurbestendigheid
▪ Waterbestendigheid

Evaluatie relevant tesa® assortiment:     zeer goed       goed       matig        slecht

Aanvullende informatie

▪ Reparatie van kassen. * verkleven van folie. * Opspannen. * Reparatie van slangen. * Robuuste verpakking van goederen
buitenshuis. * Sealing.

http://l.tesa.com/?ip=04665&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

