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tesa® 4498 Easy Cover plėvelė fasadų apsaugai

Produkto aprašymas
tesa® Easy Cover plėvelė fasadų apsaugai yra pastangų nereikalaujantis būdas apsaugoti fasadą ir sienų arba namų
pažeidžiamas vietas atliekant tinkavimo arba dažymo darbus. Patikima lipni audinio juosta papildyta plėvele neleidžia
dažams prasiskverbti arba nutekėti į apsaugotas zonas. Taip galite dirbti be rūpesčių. Juostą lengva naudoti, todėl galite
ja uždengti daugumą zonų, kurias reikia apsaugoti. Sintetinio kaučiuko lipnioji medžiaga suteikia sukibimą, dėl kurio juosta
tvirtai prilimpa prie daugelio paviršių. Be to, dėl įvairių juostos pločių pasirinkimo, galite išsirinkti tą juostą, kuri geriausiai
tiks jūsų norimai zonai ir idealiai ją padengs. Tinkavimo juosta yra atspari UV spinduliuotei iki 10 dienų laikotarpiui, todėl
turėsite pakankamai laiko darbams atlikti. Bet kuriam tinkavimo ar dažymo darbui paruošite tvirtą pagrindą su papildoma
skaidrios plėvelės teikiama nauda.

Funkcijos
• Tvirta medžiaginė juosta integruota su plona plėvele, kuri neleidžia dažams prasiskverbti ar nutekėti
• Greitai ir lengvai nuimama
• Sprendimas „du viename" tinkavimo arba dažymo darbams
• Iki 10 dienų laikotarpyje nuimant nelieka likučių
• Naudojama durų arba langų rėmams, o taip pat įvairiems jautriems paviršiams
• Saulė nebesukels problemų, nes juosta yra iki 10 dienų atspari UV spinduliams
• Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = audinys, lipni medžiaga = sintetinis kaučiukas
• Galimi dydžiai: 20 m x 550 mm, 20 m x 1400 mm, 17 m x 2600 mm

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 audinys
• Klijų tipas sintetinis kaučiukas

• Bendras storis 260 µm

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 20 %
• Atsparumas tempimui 55 N/cm

• Apsauginės dangos medžiaga LDPE

Adhesion to Values
• plienu 5 N/cm
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?mp=04498
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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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