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TextFlow 12

Bandă adezivă cu ţesătură set de 4 bucăţi, portocalie, Lăţime × lungime
(mm×m): 38X25

Date comandă

Numărul de comandă 083611 38X25

GTIN 4042448168436

Clasa articolului 08M

Descriere

Execuţie:
tesa® 4671 prezintă o ţesătură de suport din viscoză, nu este reflectorizantă, este fluorescentă
şi recomandată pentru aproape orice tip de utilizare. Se poate rupe uşor cu mâna, poate fi
înlăturată fără să lase urme, se lipeşte şi pe suprafeţe rugoase şi poate fi inscripţionată.
Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veţi stăpâni diferite sarcini sigur şi fiabil - mai ales la
marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!
Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori
de specialişti pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este
recomandată pentru diferite aplicaţii, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în
mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripţionată cu uşurinţă, nu este
reflectorizantă şi nici nu se deformează. Combinaţia dintre ţesătura cu strat acoperitor de acrilat
şi adezivul din cauciuc natural asigură o rezistenţă ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi
îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon,
portocaliu neon şi roz neon.
Notă:
Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind
depozitarea.
Tip de bandă adezivă: unilateral
Adeziv: Cauciuc natural
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Grosime: 0,28 mm

Descriere tehnică

durabilitate minimă 12 lună

Denumirea producătorului 4671

Fineţea ţesăturii 120 mesh

Cu căptuşeală nu

umiditate depozitare 50 - 70 %

Material de suport Ţesătură

Adeziv Cauciuc natural

Rezistenţă la rupere 7 N/mm

Capacitate de întindere 9 %

Rezistent la temperaturi de până la 140 °C

Culoarea portocaliu

Tip de bandă adezivă unilateral

Lungime 25 m

Lăţime 38 mm

Grosime 0,28 mm

Temperatură de depozitare 15 - 35 °C

Forţă de lipire pe oţel 0,35 N/mm

Caracteristici nume produs portocalie

Tip produs Bandă adezivă
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