
tesa® Professional 4334
Precision Mask - maskovací páska
produktové informace
Vysoce kvalitní papírová maskovací páska pro přesné přechody bez hrany

tesa® 4334 Precision Mask® se skládá z extra tenkého a pevného papírového nosiče s akrylovým lepidlem.

Kombinace vysoce kvalitního nosiče a vynikajícího speciálního lepidla umožňuje snadnou odstranitelnost až 6 měsíců po
aplikaci. To umožňuje vícenásobné pracovní postupy během pouze jednoho maskování.

Použití
Tato páska je vhodná pro téměř všechny vnitřní malířské práce.
tesa® 4334 Precision Mask je použitelná s vodou ředitelnými barvami a laky a hodí se i pro kvalitní techniky se špachtlí.

Je vhodná pro řadu materiálů, jako jsou sklo, hliník, tvrdé PVC a dřevo.
Je zvláště vhodná pro vnitřní aplikace, kde je nevyhnutelně nutná přesná hrana nátěru.
• Interiérové maskování (odstranitelná do 6 měsíců) * Venkovní maskování (odstranitelná do 8 týdnů) * Na hladné či mírně

zvlněné povrchy * Vhodná pro nejnáročnějsí malování a lakování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční  a nejsou určeny pro účely
specifikace.

Technické údaje
• Materiál nosiče hladký papír
• Celková tloušťka 90 µm
• Druh lepidla akrylát

• Protažení do přetržení 4 %
• Síla přetržení 30 N/cm
• UV odolnost 8 týdny

Přilnavost na
• ocel 1.9 N/cm

Vlastnosti
• Odtrhnutelná rukou
• Vhodná pro citlivé povrchy
• Vhodná pro hrubé povrchy

• Zachycení barvy
• Tvorba ostrých barevných přechodů
• Přizpůsobivost

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:    velmi dobré      dobré      střední      nízké

Další informace
• Indoor masking (up to 6 months)
• Outdoor masking (up to 8 weeks)
• For smooth and slightly textured surfaces
• For high-quality painting and lacquering work
• For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
http://l.tesa.com/?ip=04334

http://l.tesa.com/?ip=04334


tesa® Professional 4334
Precision Mask - maskovací páska
produktové informace

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

St
ra

na
 2

 z
 1 

– 
D

at
um

 v
yt

vo
ře

ní
 2

9/
06

/2
0 

– 
cs

-C
Z

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
http://l.tesa.com/?ip=04334

http://l.tesa.com/?ip=04334

