
tesa® 4333
PV1 Precision Mask® Sensitive
Produkto Informacija
Aukštos kokybės popierinė apsauginė dažymo juosta, skirta tiksliems ir lygiems dažų kraštams
ant jautrių paviršių

tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive turi labai ploną ir stiprų popierinį pagrindą, padengtą natūralaus kaučiuko klijais.

Kokybiškas ir lygus popierius leidžia juostai puikiai priglusti pire įvairių paviršių. Be to, itin geri specialios formulės klijai
užtikrina reikalingą ne per stiprią sukibimo jėgą, negadinančią jautrių ir labai svarbių paviršių. Priklijuotą juostą galima
lengvai nuplėšti net ir po vienos savaitės, todėl vieną kartą priklijavus galima dengti keliais dažų sluoksniais paliekant juos
džiūti kiek reikia.

Pagrindinė paskirtis
Ši juosta tinka beveik visiems dažymo darbams patalpų viduje.
tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive gali būti naudojama su vandens pagrindo dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais
dažais bei glaistais .
Ji specialiai pritaikyta jautriems ir sudėtingiems paviršiams.
Lygi pagrindo medžiaga puikiai prisitaiko prie paviršiaus ir užtikrina lygius, it skustuvu nupjautus dažų kraštus.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje sklityje ir duomenys yra laikytini orentacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga lygus popierius
• Spalva rožinė
• Bendras storis 80 µm

• Klijų tipas akrilas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 5 %
• Atsparumas tempimui 32 N/cm

Savybės
• Tinka jautriems paviršiams
• Tinka šiurkštiems paviršiams

• Dažų inkaravimas
• Tikslus spalvos kraštas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas

Papildoma informacija
Pažymėtina, kad šios juostos negalima laikyti priklijuotų ant jautrių paviršių ilgiau nei vieną savaitę, nes vėliau jas
nuimant gali likti klijų pėdsakų arba kitaip sugadinti apsaugotą paviršių. Jei kyla abejonių ar juosta tinkama pasirinktam
paviršiui apsaugoti, prieš naudodami ją, atlikite iki 24 valandų trukmės bandymą.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04333

http://l.tesa.com/?ip=04333


tesa® 4333
PV1 Precision Mask® Sensitive
Produkto Informacija

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04333
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