
productinformatie  

Bl
ad

zij
de

 1
 v

an
 1

  -
  v

an
 0

3/
12

/2
01

6 
 - 

 n
l

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04668

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® 4668
Zeer sterke 110µ transparante polyethyleentape

tesa® 4668 is een polyethyleen tape gebaseerd op een transparante 110 µm PE-folie en een acrylkleefstof. tesa® 4668 is een
zeer sterke tape voor tal van toepassingen, vaak gebruikt voor het lassen van LDPE-folie bij constructies en huizenbouw.

Kenmerken:

▪ uitstekende uv-bestendigheid
▪ sterke, verouderingsbestendige kleefstof
▪ weer- en waterbestendig
▪ goede schuurbestendigheid
▪ zeer goede bestendigheid tegen oplosmiddelen
▪ goedgekeurd door het Zweedse Instituut voor Technische Keuring in de Bouw (SITAC) voor het lassen van

polyethyleenfolie in de bouw

Voornaamste toepassing

▪ Reparatie van plastic materialen binnen- en buitenshuis
▪ Reparatie van kassen
▪ Sealen van plastic zakken
▪ Splicen van filmische dampdichte materialen
▪ Speciaal ontworpen voor het splicen van LDPE-folie in constructies en huizenbouw

Technische gegevens

▪ Drager PE-folie
▪ Totale dikte 140 µm
▪ Type kleefmassa acryl
▪ Kleefkracht op staal 3.4 N/cm

▪ Rek bij breuk 500 %
▪ Rekkracht 20 N/cm
▪ Temperatuurbestendigheid (30

min)
95 °C

▪ UV-bestendigheid 24 Weken

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar
▪ Gecertificeerd in overeenstemming

met
SITAC

▪ Schuurbestendigheid
▪ Waterbestendigheid

Evaluatie relevant tesa® assortiment:     zeer goed       goed       matig        slecht

http://l.tesa.com/?ip=04668&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

