
tesa® 4333
Professional
Tuote Tiedot
Laadukas maalarinteippi tarkkoihin ja sileisiin maalirajoihin herkillä pinnoilla

tesa Precision Mask® 4333 -maalarinteippi soveltuu erinomaisesti herkkien pintojen, kuten seinäverhousten, tapettien ja
lakattujen pintojen maalaustöihin. Ammattitason maalarinteippi on erittäin hellävarainen suojatuille pinnoille, mutta tarttuu
lujasti. Siten se estää maalin valumisen pintaa kuitenkaan vahingoittamatta. Innovatiivisessa ammattitason maalarinteipissä
on kestävä, erittäin ohut erikoispaperi, joka on päällystetty akryyliliimalla. Teippi on erittäin helppokäyttöinen. Uusi
maalarinteippi on kehitetty erityisesti äärimmäistä tarkkuutta vaativiin kohteisiin.

Pääkäyttökohde
• Erittäin herkkien ja arkojen pintojen suojaamiseen (esim. seinäverhoukset, tapetit, lakatut pinnat)
• Sileille ja hieman karkeille pinnoille
• Suojaamiseen sisätiloissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tekniset tiedot
• Selkäaineen materiaali sileä paperi
• Väri pink
• Kokonaispaksuus 80 µm

• Liimatyyppi akryyli
• Murtovenymä 5 %
• Vetolujuus 32 N/cm

Ominaisuudet
• Soveltuu aroille pinnoille
• Soveltuu karkeille pinnoille

• Maalin kiinnittyminen
• Terävä värireuna

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä:    erittäin hyvä      hyvä      kohtalainen      heikko

Lisätiedot
Huomaa, että teippiä ei saa jättää herkkään pintaan viikkoa pidemmäksi ajaksi. Muutoin pinta voi vaurioitua teippiä
poistettaessa. Kokeile teipin käyttämistä herkällä pinnalla jättämällä teippi paikalleen 24 tunniksi ennen varsinaista
teippaamista.
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tesa® 4333
Professional
Tuote Tiedot

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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