
tesa® 4943
Informação do produto

Fita não tecida de dupla face com adesivo acrílico

           

Aplicação principal

•      Laminação de couro, têxteis e espumas
• Montagem de peças leves, como sinais, tampas e placas de identificação
• Selagem de bolsas e envelopes
• Emenda

   
Os valores nesta seção devem ser considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para 
fins de especificação.

 
Dados Técnicos

• Material de apoio

• Cor
• Espessura total 100 µm
• Tipo de adesivo  
• Tipo de adesivo (lado coberto)    

• Alongamento na ruptura 2 %
• Resistência à tracção 9 N/cm
•   Tipo de forro  
• Cor do forro

• Espessura do forro 120 µm

Adesão a

• Aço (inicial) 5.5 N/cm
• ABS (inicial) 6.6 N/cm
• Alumínio (inicial) 3.6 N/cm
• PC (inicial) 7.7 N/cm
• PET (inicial) 4.6 N/cm
• PS (inicial) 6.9 N/cm
• PVC (inicial) 6.1 N/cm

•    Aço (após 14 dias) 8.1 N/cm
• ABS (após 14 dias) 7.1 N/cm
• Alumínio (após 14 dias) 4.2 N/cm
• PC (após 14 dias) 7.1 N/cm
• PET (após 14 dias) 5.4 N/cm
• PVC (após 14 dias  ) 10.8 N/cm

Propriedades
•    Resistência à temperatura de curto prazo 100 °C
• Resistência à temperatura de longo prazo 70 °C   
• Tack
• Resistência ao envelhecimento (UV)
• Resistência à umidade

• Resistência a produtos químicos  
• Resitência ao cisalhamento estático a     23°C
• Resistência ao cisalhamento estático a 40 °C    
• Resistência ao cisalhamento estático a 40 °C    

• Nebulização

Avaliação em todo o sortimento tesa® 
relevante:

         bom média         baixa
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tesa® 4943 é uma fita dupla-face constituída por um suporte não tecido equipado com um adesivo acrílico aderente 
à base de solvente. Proporciona alta aderência inicial e boa resistência ao cisalhamento.

Informações Técnicas (valores médios)

não tecido

translúcida

acrílico colado

acrílico colado

Papel revestido de PE
branca

muito bom

https://solbi-mural.com/pt/fitas-adesivas-dupla-face/557-1401-tesa-fita-dupla-face-de-fibra-nao-tecida-tesafix-4943-rolo-de-100m-x-25mm.html


tesa® 4943
Informação do produto

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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https://solbi-mural.com/pt/fitas-adesivas-dupla-face/557-1401-tesa-fita-dupla-face-de-fibra-nao-tecida-tesafix-4943-rolo-de-100m-x-25mm.html



