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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04563

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 Printer's Friend® 4563 PV3
Siliconen tape slijtvast met glad oppervlak voor walsbekleding

tesa Printer's Friend® 4563 PV3 is uitstekend geschikt voor het omwikkelen van walsen in verschillende productie- en
drukprocessen. Deze dikke en sterke siliconen tape draagt zorg voor een continue juiste baanspanning en beschermt de
originele wals. Bijzonder slijtvast materiaal en goed te verwijderen na lange tijd, ook bij hogere temperaturen

Voornaamste toepassing

tesa Printer's Friend® 4563 PV3 is uitstekend geschikt voor het omwikkelen van walsen in verschillende productie- en
drukprocessen. Deze dikke en sterke siliconen tape draagt zorg voor een continue juiste baanspanning en beschermt de originele
wals. Bijzonder slijtvast materiaal en goed te verwijderen na lange tijd, ook bij hogere temperaturen.

Technische gegevens

▪ Drager met silicone gecoat
textiel

▪ Totale dikte 340 µm
▪ Type kleefmassa natuurrubber
▪ Kleefkracht op staal 3.6 N/cm

▪ Type voering PP
▪ Dikte van voering 80 µm
▪ Oppervlaktetextuur glad

Aanvullende informatie

Het product kan 12 maanden bewaard worden

http://l.tesa.com/?ip=04563&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

