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Pinnansuojausmuovi

Tuotteen kuvaus
tesa® 4848 -pinnansuojausmuovissa on selkäaineena ympäristöystävällinen polyeteeni ja valoa ja ikääntymistä kestävä
akryyliliima. Tämä takaa helpon irrotuksen ilman liimajäämiä jopa neljän viikon kuluttua kiinnittämisestä. Vahvan
akryyliliiman ominaisuuksiin kuuluu erittäin hyvä tarttuvuus polaarisiin pintoihin. Pinnansuojausmuovi on myös UV- ja
lämpötilankestävä. Suojausmuovi kestää erilaisia kemikaaleja, fyysistä rasitusta ja kosteutta. Läpinäkyvän selkäaineen
ansiosta vältetään "pimiövaikutus", kun kalvolla peitetään ikkunoita. tesa® 4848 -kalvoa käytetään usein suurten pintojen
suojaukseen maalauksen tai julkisivuremontin aikana.

Hakemus
• tesa® 4848 on suunniteltu suojaamaan suuria alueita lialta ja vaurioilta maalaus-, rappaus- tai julkisivutöiden aikana
• Pinnansuojausmuovi soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
• Irtoaa ilman liimajäämiä jopa neljä viikkoa kiinnityksen jälkeen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PE-kalvo
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 48 µm

Ominaisuudet
• Helppo irrottaa kyllä • Vetolujuus 12 N/cm
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Lisätiedot
Käyttäminen ulkona asettaa suuret vaatimukset teipeille. Ennen käytöönottoa tulisi suojakalvon soveltuvuus kokeilla
(PVC, maalattu metalli. puu, lakatut pinnat) Vanhoilla pinnoilla - varsinkin PVC: llä ja metallipinnoilla - saattaa suojakalvoa
irrotettaessa esiintyä liimajäänteitä tai laikkuja.

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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