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2 az 1-ben: takarófólia maszkolószalaggal

Termékleírás
A tesa® 4368 Easy Cover Universal környezetbarát HDPE-film és vékony krepp-papír ragasztószalag kombinációja, melyet
nagy területek egyetlen lépésben történő maszkolásához lehet használni. Ellenáll a diszperziós festékeknek, és rövid távú
alkalmazásoknál könnyen, visszamaradt anyag nélkül leszedhető. A dombornyomott filmen nem hatol át a festék, és nem
szivárog a védett területre. A praktikus 2 az 1-ben megoldás gyors és megbízható védelmet nyújt. Mivel a szalag könnyen
kezelhető, pillanatok alatt nagy területeket fedhet le – bútorokat, padlót vagy falakat. A tesa® 4368 ideális eszköz, mellyel
kiváló eredmények érhetők el festés során. Az Ön szakértelmével kombinálva olyan eredményeket érhet el, melyek le
fogják nyűgözni ügyfeleit.

Alkalmazások
*A tesa® 4368 szalag ideális választás beltéri maszkolási alkalmazásokhoz
*Ez a maszkolófilm praktikus 2 az 1-ben megoldást kínál nagy területek maszkolására és védelmére
*Az Easy Cover Universal tiszta festék- és lakkszegélyeket biztosít
*Ideális választás sima és enyhén texturált felületekhez
*Festési feladatokhoz és szórásos technikákhoz használható

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 140 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakadási nyúlás 10 %
• Szakítószilárdság 38 N/cm

• Maszkoló borítás anyaga HDPE

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 3.4 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04368

http://l.tesa.com/?ip=04368
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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.
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