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Tuote Tiedot

Maalarinteippi ammattilaistason ulkomaalaustöihin

Tuotteen kuvaus
Tarkkaan työhön soveltuvassa tesa® 4440 -maalarinteipissä on erittäin vahva, ohut erikoispaperi, jossa on UV-säteilyä
kestävä akryyliliima. Taustamateriaalin vedenkestävyys on erikseen testattu, joten maalarinteippiä voidaan käyttää ulkona
jopa 26 viikon ajan vaativissa maalaustöissä myös hieman karkeilla pinnoilla. Teippi soveltuu erityisen tarkkojen, terävien
ja siistien maalirajojen tekoon. Korkealaatuinen maalarinteippi on helppokäyttöinen, se voidaan katkaista käsin ja irrottaa
pinnalta jälkiä jättämättä – jopa usean viikon kuluttua kiinnittämisestä. Vain yhdellä teippauksella voidaan maalata useita
kerroksia, mikä säästää ammattimaalarin aikaa ja rahaa. Teippi soveltuu käyttöön kaikkien myynnissä olevien maalien,
lakkojen ja kuultovärien kanssa. Lisäksi sitä voidaan käyttää kevyissä rappaustöissä.

Hakemus
• Ammattimaisiin ulkomaalaustöihin (jopa 26 viikkoa)
• Kevyisiin rappaustöihin
• Teräviin maalirajoihin
• Soveltuu myös karkeille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Washi paper
• Liimatyyppi akryyli

• Kokonaispaksuus 110 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 5 %
• Vetolujuus 35 N/cm

• Hand tearability erittäin hyvä
• UV-valon kesto 26 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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