
tesa® 4600
Xtreme Conditions
Informação Produto
Fita de auto-fusível em silicone

tesa® 4600 é uma fita forte de auto-amalgamável, em silicone, que se cola sem adesivo. É aplicada com tensão ao
enrolar a fita sobre si mesma. A união de tesa® 4600 sobre si mesma cria um selante permanente, impermeável. Não
exige qualquer tempo de secagem. O seu material flexível pode ser aplicado sem problemas sobre qualquer tipo de
superfície, incluindo molhadas ou quentes, sujas ou oleosas. Xtreme Conditions pode também ser utilizado para aplicações
temporárias não deixando resíduos após remoção. A fita pode mesmo ser aplicada debaixo de água. Devido ao seu
suporte em silicone a fita tem uma excelente resistência a várias substâncias químicas, óleos, ácidos, solventes, água
salgada, radiação UV e temperaturas extremas.

tesa® 4600 para a distribuição profissional e para aplicações standard existe com uma uma espessura de 500µm e com
um comprimento de rolo de 3m. Está disponível em transparente e preto e existe sempre com um liner.

Principal Aplicação
• Isolamento e proteção de fios e conexões
• Aplicações de selagem no compartimento do motor
• Várias aplicações para agrupar, segurar, enfitar na indústria marítima
• Enfitar acessórios hidráulicos e outras conexões metálicas expostas por forma a evitar a corrosão
• Aplicações de máscara em trabalhos de revestimento em pó, revestimento líquido, revestimento por electroforese,

anodização e outros
• Aplicações na área automóvel para cablagens, reparações gerais
• Aplicações na marinha para manobrar cordame ou segurar as extremidades de cordas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins
específicos.

Dados Técnicos
• Espessura total 500 µm
• Alongamento à ruptura 750 %
• Força de tensão 33 N/cm

• Resistência à temperatura MÍN -60 °C
• Resistência à temperatura MÁX 260 °C
• Voltagem de ruptura dieléctrica 8000 volt

Propriedades
• Cortável à mão
• De fácil remoção Sim
• Certificado de acordo com UL 510

• Resistência à abrasão
• Resistente à água

Avaliação transversal da gama tesa®:    muito bom      bom      médio      baixo
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https://www.youtube.com/watch?v=LjZJwS9iodo


tesa® 4600
Xtreme Conditions
Informação Produto
Informação Adicional
• Esticar a fita até no mínimo duplicar o seu comprimento original. Aplicá-la esticada sobre a superfície e sobrepô-la

apertada sobre si mesma.
• Para se obter o melhor resultado nas aplicações eléctricas standard enrolá-la 3 vezes com 100% de sobreposição.
• Para vazamentos com pressão elevada (p. ex. selagem de canos) a fita deverá ser esticada com muita tensão e

deverão ser feitas várias camadas. Dependendo do vazamento e do material do cano a fita pode suportar uma
pressão de até 12 bar máx. P.f. utilizar máx. 4 camadas com aprox. 100mm de fita em ambos os lados do cano
danificado.

• Devido ao processo auto-fusível, após aplicar a fita sobre si própria, cria-se uma união permanente. Portanto, a fita
pode ser utilizada uma vez.

Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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https://www.youtube.com/watch?v=LjZJwS9iodo



