
tesa® 4341
Toote Teave

Kuumakindel maalriteip kasutamiseks spreivärvimisel, temperatuuritaluvusega kuni 140 °C

Toote kirjeldus
tesa® 4341 on õhukesest krepitud paberist kohanduv ja painduv maalriteip, mis sobib pindade kaitsmiseks spreivärvimise
ajal. Looduslikust kautšukist lahustivaba liimaine nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kummi, klaas ja plast.
See kohanduv maalriteip talub märglihvimist ning kõrget temperatuuri, mistõttu see on sobilik värvikambri jaoks. Kuna
täiteained või värvid (vee- või lahustipõhised) nakkuvad teibi pealispinna külge suurepäraselt, ei hakka värv murenema.
Isegi pärast värvikambris kuivatamist temperatuuril kuni 140 °C saab teibi tesa® 4341 kergesti eemaldada ning see ei jäta
mingeid jälgi.

Rakendused
• tesa® 4341 on kuumakindel maalriteip, mis sobib selliste spreivärvimise ajal selliste pindade kaitsmiseks, mida on raske

kinni katta
• Kuumakindel teip nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kumm, klaas ja plastik
• Kohanduv teip sobib hästi nõudlike ja suurte kaitsepindade parandamiseks
• tesa® 4341 pealispind kinnistab värvi suurepäraselt

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal vähekrepitud paber
• Liimi tüüp toorkummi

• Kogupaksus 190 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Tõmbetugevus 53 N/cm

Lisateave
Teip on vastupidav abrasiivpoleerimisele ning pahtli või (vesi- või lahustipõhise) värvi väga hea nakkuvus teibi tagaküljega
hoiab ära igasuguse kestenduse.

tesa 4341 saab lihtsalt ja jälgi jätmata eemalda isegi pärast värvikambris kuumutamist kuni 140 °C.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=04341
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tesa® 4341
Toote Teave

Tagastamine

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.
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