
tesa® 4364
produkto informacijaĮ
Apsauginis popierius su šiek tiek krepuota lipnia popierine juosta

Easy Cover® 4364 yra gaminys, sudarytas iš specialaus lankstyto aukštos kokybės popieriaus bei šiek tiek krepuotos lipnios
popierinės juostos ir yra skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant dažymo darbus. Jis atsparus dispersiniams dažams ir
po trumpalaikio priklijavimo gali būti lengvai nuplėštas be pėdsakų.
Easy Cover 4364 sėkmingai išbandytas visiems standartiniams dažymo darbams patalpų viduje. Šį gaminį galima saugiai ir
tiksliai pritvirtinti prie įvairių lygių paviršių, pavyzdžiui, grindjuosčių, palangių, langų rėmų ir durų staktų. Apsauginis popierius
neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas. Su Easy Cover 4364 dažymo darbus galima atlikti švariai, o dažų
kraštai liks lygūs.

Pagrindinė paskirtis
Grindjuostėms, palangėms, durų ir langų rėmams ir t. t.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

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

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga šiek tiek krepuotas

popierius
• Bendras storis 140 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 10 %

• Atsparumas tempimui 38 N/cm
• Atsparumas UV 1 savaitės
• Apsauginės dangos medžiaga popierius

Sukibimas su
• plienu 3.4 N/cm

Savybės
• Tinka jautriems paviršiams
• Tinka šiurkštiems paviršiams
• Dažų inkaravimas

• Tikslus spalvos kraštas
• Prisitaikomumas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04364

http://l.tesa.com/?ip=04364
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Disclaimer

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=04364
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