
tesa® 4394
Professional
Produkt Information

Afdækning og beskyttelse af karosserier forud for spartlings- og lakeringsarbejde

Produktbeskrivelse
tesa® 4394 er en robust og særdeles transparent PE-afdækningsfolie til beskyttelse af bilkarosserier under lakarbejde.
Afdækningsfolien beskytter f.eks. mod spraytågen, når du sprøjtelakerer, og er det perfekte udgangspunkt for resultater
i topkvalitet og tilfredse kunder. Lak og spartelmasse hæfter godt på folien, som også er utrolig nem at bruge, så
afdækningen kan klares af én person. På grund foliens elektrostatiske ladning lægger den sig tæt ind til bilens karosseri,
som skal være tørt, når folien sættes på.

Ansøgning
• Professionelt lakeringsarbejde
• Beskyttelse af bildele
• Forebygger pletdannelse ved små mængder restfugtighed

Egenskaber
• Let at erne Ja • Temperaturbestandighed 110 °C

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04394

http://l.tesa.com/?ip=04394

