
tesa® 4657
Informaţii Produs
Bandă textilă premium laminata cu pasta acrilica rezistentă la temperatură

tesa® 4657 este o bandă textilă acoperită cu acril de calitate înaltă. Este compusă dintr-un material din bumbac împletit (145)
şi un adeziv termoplastic din cauciuc natural.
tesa® 4657 este o bandă textilă foarte rezistentă utilizată de multe ori pentru acoperirea permanentă a găurilor în industria
auto şi mascarea suprafeţelor în timpul procesului de vopsire industrială.

Caracteristici:
• se îndepărtează fără a lăsa reziduuri chiar şi după expunere la temperaturi înalte
• foarte rezistentă la îmbătrânire (permiţând aplicarea permanentă)
• rezistenţă sporită la diluant de vopsea
• bandă excelentă pentru ştanţări, tesa® 4657 PV9 cu căptuşeală fiind folosită ca rulou de buşteni
• versiunea tesa® 4657 PV 1 este varianta cu derulare redusă
• disponibilă în două culori: negru şi gri

Domeniul principal de aplicare
• Mascare rezistentă la căldură în producţia auto
• Mascarea chederelor ferestrelor
• Este posibilă chiar şi uscarea repetată în cuptor
• Acoperirea permanentă a găurilor de interior şi exterior
• Acoperirea găurilor de şurub şi a găurilor de scurgere
• Mascare parţială în timpul tratării cu agenţi de impregnare
• Lipirea cablurilor, de ex. pe căptuşeala plafonului, panouri de uşi, oglinzi
• Mascare în timpul vopsirii electrostatice

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice
• Suport material textil cu

strat de acoperire
acrilic

• Grosime totală 290 µm
• Tipul adezivului cauciuc natural

termoplastic
• Elongatie 7.5 %

• Rezistenţa la rupere 105 N/cm
• Rezistenţa la temperatură (30

min)
180 °C

• Densitate tesătură 145 numar pe inch
patrat

Aderenţă la
• Aderenţa la oţel 4.6 N/cm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=04657

http://l.tesa.com/?ip=04657


tesa® 4657
Informaţii Produs

Caracteristici
• Rezistenţa la ruperea cu mâna
• Margini drepte
• Uşor de îndepărtat Da
• Adecvat scrisului Da

• Adecvat ştanţării Da
• Certificat în conformitate cu pentru toate

OEM-urile
importante

• Rezistenţa la abraziune
• Water resistance

Evaluare în comparaţie cu sortimente tesa® relevante:    foarte bine      bine      mediocru      slab

Informaţii suplimentare
Respecta prevederile LV-312-1 privind puterea dielectrica

Disclaimer

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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