
tesa® 4308
Termék Információk

Prémium maszkoló szalag nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz

Termékleírás
A tesa® 4308 sima krepp-papír maszkoló szalag természetes gumi ragasztóval, melyet kifejezetten a nagy igénybevétellel
járó maszkolási alkalmazásokhoz fejlesztettek a gépjárműipari alkatrész utángyártó piacra és szállítási szektorba. Ez a 110
°C-ig hőálló gépjárműipari ragasztószalag maszkoláshoz használható festékszórós festéshez és az azt követő kemencés
szárításhoz. A tesa® 4308 mind kétkomponensű, mind vizes festékekkel alkalmazható. A hordozó ellenáll a festék
átszivárgásának, továbbá nagyon jól alakítható és rugalmas. A maszkoló szalag kiválóan tapad különböző felületekre,
például fémre, gumira, üvegre és műanyagra, valamint jó kezdeti tapadású és gyorsan ragad. A tesa® 4308 könnyen,
visszamaradt anyagok nélkül leszedhető, és szép festést tesz lehetővé éles festett szegélyekkel.

Alkalmazások
*A tesa® 4308 szalagot kifejezetten a nagy igénybevétellel járó maszkolási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki a
karosszériajavító és szállítási szektor részére
*A maszkoló szalag rugalmas hordozója révén jól alakítható szabálytalan felületekhez
*Ez a gépjárműipari szalag maszkoláshoz használható festékszórós festés és az azt követő kemencés szárítás során, 110
°C-ig
*A tesa® 4308 kézzel eltéphető és maradványanyag mentesen eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga enyhén kreppelt papír
• Ragasztóanyag típusa természetes gumi

• Teljes vastagság 170 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Könnyen eltávolítható igen
• Hőmérsékletállóság 110 °C
• Megfelelőség jó
• Szakadási nyúlás 13 %

• Szakítószilárdság 53 N/cm
• Éles színű szél nagyon jó
• Festék megkötés nagyon jó
• Hand tearability nagyon jó

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 4 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04308

http://l.tesa.com/?ip=04308
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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