
tesa® Professional 4439
Precision Mask® Outdoor
Tuote Tiedot

Erittäin laadukas paperimaalarinteippi tekee ulkona maalattujen alueiden reunoista tarkat ja
sileät.

Tuotteen kuvaus
tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor -maalarinteipin erittäin ohut ja kestävä paperi on päällystetty akryyliliima-aineksella.

Perusmateriaalin ja erikoisliiman yhdistelmä mahdollistaa helpon irrottamisen ulkona jopa 8 viikon kuluttua
kiinnittämisestä. Siksi yhden suojaamiskerran aikana voidaan tehdä useita työvaiheita.

Hakemus
Tämä teippi soveltuu lähes kaikkiin ulkona tehtäviin maalaustöihin.
tesa® 4439 Precision Mask® soveltuu käytettäväksi, kun maalataan tavallisilla maaleilla tai lakoilla tai tehdään kevyitä
rappaustöitä.
Se on oikea valinta erilaisille pinnoille ulkona. Ohut kestävä taustamateriaali mukautuu pintaan, jolloin maalattujen
alueiden reunoista tulee tarkat ja terävät.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Washi paper
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 100 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 5 %
• Vetolujuus 35 N/cm

• Hand tearability erittäin hyvä
• UV-valon kesto 8 week/s

OTarttuvuus
• teräkseen 1.8 N/cm
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Lisätiedot
Teipin kiinnittäminen säälle alttiille pinnoille voi aiheuttaa jäämiä, kun teippi irrotetaan. Kokeile teipin käyttämistä säälle
altistuvalla pinnalla jättämällä teippi paikalleen 24 tunniksi ennen varsinaista teippaamista.

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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