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Kuumuutta Kestävä Maalarinteippi Ruiskumaalaukseen ja Uunikuivaukseen 120 °C:ssa

Tuotteen kuvaus
tesa® 4309 -teipissä on selkäaineena kevyesti krepattu paperi ja liimana luonnonkumiliima. Tiheästi krepattu, mukautuva
ja joustava paperinen maalarinteippi soveltuu ruiskumaalaukseen ja uunikuivaukseen 120 °C:n lämpötilassa. Joustava
maalarinteippi kestää märkäpinnoitusta ja tarttuu erinomaisesti erilaisiin pintoihin, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin.
Pohjustusaineet ja maalit (vesi- tai liuotinohenteiset) kiinnittyvät erinomaisesti teipin kääntöpuolelle, mikä ehkäisee maalin
hilseilyn. Jopa 120 °C:n uunikuivauksen jälkeen tesa® 4309 irtoaa helposti repeämättä ja jälkiä jättämättä. Teippi sopii
erittäin hyvin auton korimaalauksen rajaustarkoituksiin.

Hakemus
• tesa® 4309 sopii vaativiin rajaustehtäviin
• Maalarinteippi soveltuu erilaisille pinnoille, kuten metallille, kumille, lasille ja muoville
• Kuumuutta kestävää maalarinteippiä voi käyttää uunikuivauksessa
• Teippi katkeaa käsin
• Teippi estää tehokkaasti maalin valumisen selkäpuolella/br>

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali hieman krepattu

paperi
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 170 µm

Ominaisuudet
• Helppo irrottaa kyllä
• Lämpötilankesto 120 °C
• Murtovenymä 12 %

• Vetolujuus 47 N/cm
• Hand tearability erittäin hyvä

OTarttuvuus
• teräkseen 3.5 N/cm

Lisätiedot
tesa 4309 kestää märkähiontaa. Täyteaineiden ja vesi- tai liuotinpohjaisten maalien erinomainen tarttuminen paperin
pintaan estää partikkeleiden lentämistä maalatulle pinnalle.

tesa® 4309 voidaan irrottaa helposti repeytymättä ja ilman jäämiä jopa 120°C asteessa uunikuivaamisen jälkeen
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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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