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Didžiuodamiesi pristatome nepriekaištingus rezultatus garantuojantį sprendimą du viename. Skaidrios, elastingos plėvelės
ir stipriai prikimbančios juostos derinys Precision Mask® 4334 padeda sutaupyti ne tik laiko, bet ir pastangų, nes lipni
juosta užtikrina idealius dažymo rezultatus ties kraštais ir visišką aplinkinių vietų švarumą. Visa tai garantuojama atlikus
vos vieną žingsnį. Su jūsų darbo įgūdžiais suderinta profesionali dažymo plėvelė ir aukštos kokybės lipni juosta yra
nepriekaištingo dažymo rezultatų garantas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

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

Product Construction
• Pagrindo medžiaga Washi popierius
• Klijų tipas akrilas

• Bendras storis 90 µm

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 4 % • Atsparumas tempimui 30 N/cm

Adhesion to Values
• plienu 1.8 N/cm

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.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?mp=04365

http://l.tesa.com/?mp=04365

