
tesa® 4840
Produkto InformacijaĮ
Aukštos kokybės rifliuoto paviršiaus tinkavimo juosta

tesa® 4840 sudaro stabilus, rifliuotos plėvelės pagrindas, padengtas UV spinduliams atspariais natūralaus kaučiuko klijais.

Dėl tokios sandaros juostą galima lengvai ir be pėdsakų pašalinti net po šešių savaičių lauke.
Kadangi pagrindas rifliuotas, juostą lengva plėšyti rankomis.

Pagrindinė paskirtis
tesa® 4840 yra specialiai sukurta apsaugoti svarbius ir jautrius lygius paviršius nuo nešvarumų ir pažeidimų atliekant
įvairius dažymo ir tinkavimo darbus. Ši juosta tinkama naudoti, kai aplinkos temperatūra didesnė nei 5 °C.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga minkštas PVC
• Bendras storis 150 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Pailgėjimas trūkimo vietoje 140 %
• Atsparumas tempimui 22 N/cm
• Atsparumas UV 6 savaitės

Sukibimas su
• plienu 1.9 N/cm

Savybės
• Plėšomumas ranka
• Tinka šiurkštiems paviršiams
• Dažų inkaravimas

• Tikslus spalvos kraštas
• Prisitaikomumas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas

Atsisakymas

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.

Pa
ge

 1 
of

 1 
– 

da
ta

: 2
9/

06
/2

1 –
 lt

-L
T

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=04840

http://l.tesa.com/?ip=04840

