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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=04334

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele.
Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks
käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate
garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks
sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga.
Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

tesa® Professional 4334
Kvaliteetne paberist teravservade maalriteip

tesa® 4334 Precision Mask on väga heade omadustega WASHI-paberist maalriteip, mida on lihtne kasutada ja mis tagab alati
ülitäpsed värviääred. Teravservade maalriteip on sileda paberi ning täpselt õige koguse akrüülliimi ideaalne kombinatsioon.
Nii jääb teip väga tihedalt pindade külge, vältides värvikahjustusi. Soovitame teipi tesa® 4334 ka spreivärvimise ajaks, millele
järgneb kuni 30 min pikkune kuivatus värvikambris temperatuuril kuni 120 °C. Tänu õhukesele ja vähevenivale alusele sobib
see ideaalselt kahetooniliseks värvimiseks. Professionaalse värvimisteibi ja teie oskuslikkuse kombinatsioon tagab tulemuse,
mis meeldib teie klientidele ning säästab teid kallistest värviparandustöödest.

Põhiline kasutusala

▪ Sobib maalriteibiks toas (kuni kuus kuud)
▪ Sobib maalriteibiks õues (kuni kaheksa nädalat)
▪ Nakkub hästi siledatele ja kergelt tekstuursetele pindadele
▪ tesa® 4334 sobib ideaalselt nõudlikeks värvimis- ja lakkimistöödeks
▪ Maalriteipi võib kasutada spreivärvi värvikambris kuivatamiseks kuni 30 minutit temperatuuril kuni 120 °C

Tehnilised andmed

▪ Põhimiku materjal lauspaber
▪ Kogupaksus 90 µm
▪ Liimi tüüp akrüül
▪ Nakkuvus terasega 1.85 N/cm

▪ Katkevenivus 4 %
▪ Tõmbetugevus 30 N/cm
▪ UV-kindlus 8 nädalad

Omadused

▪ Käsitsi rebitavus
▪ Sobiv tundlikele pindadele
▪ Sobiv krobelistele pindadele

▪ Värvi kinnistus
▪ Selge värvuse äär
▪ Kohandatavus

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang:     väga hea       keskmine       keskmine        madal
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