
tesa® Professional 4440
Precision Mask
Produkt Information

Professionel udendørs malertape UV 26 uger

Produktbeskrivelse
tesa® 4440 malertape/afdækningstape består af et fladt specialbæremateriale af washipapir med ekstra høj rivestyrke,
som er forsynet med et UV-stabilt akrylbaseret klæbemiddel. Da bærematerialet endvidere er gjort vandfast, kan denne
malertape til udfordrende udendørs maleopgaver blive siddende i op til 26 uger. Her gør den det muligt at opnå meget
præcise, skarpe og rene malerkanter. Kvalitetsmalertapen er nem at arbejde med, kan rives over i hånden og kan ernes
fra overfladen igen uden at efterlade klæberester – selv efter mange uger. Der kan påføres flere lag maling med blot en
enkelt afdækningsproces, hvorved professionelle malere kan spare både tid og penge. Tapen er desuden kompatibel
med alle former maling og lak og kan også anvendes til lettere pudsearbejde, kalkning og lign.

Egenskaber
• Professionelt udendørs malerarbejde, hvor høj kvalitet er vigtig
• UV-resistent i 26 uger
• Lettere pudsearbejde, kalkning og lign.
• Ideel, hvor der ønskes skarpe malerkanter ved maling og lak
• Efterlader ikke klæberester

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale Washi paper
• Klæbertype Akryl

• Total tykkelse 110 µm

Egenskaber
• Brudforlængelse 5 %
• Brudstyrke 35 N/cm

• Hand tearability meget god
• UV-resistance 26 week/s

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 1.8 N/cm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=04440

http://l.tesa.com/?mp=04440
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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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