
tesa® Professional 4440
Precision Mask® Outdoor
Toote Teave

Toote kirjeldus
tesa® 4440 Precision Mask® Outdoori alusmaterjal on üliõhuke ja tugev paber, mis on kaetud akrüülliimainega.

Väga heade omadustega alusmaterjali ja suurepärase spetsiaalse liimaine kombinatsioon võimaldab toodet kergesti
eemaldada kaheksa nädala jooksul pärast selle kasutamist. Üht katmist saab seega kasutada paljude töötoimingute
tarbeks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal Washi paper
• Liimi tüüp akrüül

• Kogupaksus 110 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Katkevenivus 5 %
• Tõmbetugevus 35 N/cm

• Hand tearability väga hea
• UV-kindlus 26 week/s

Väärtuste järgimine
• Nakkuvus terasega 1.8 N/cm

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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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=04440
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