
tesa® Professional 4398
Produkto InformacijaĮ
tesa® 4398 audinio tinkavimo juosta fasadams

Su tesa® audinio tinkavimo juosta fasadams neužtruksite, kad atliekant tinkavimo darbus apsaugotumėte būtinas pridengti
sritis. Ja labai lengva naudotis. Medžiaginė juosta gali būti ištempiama iki 20 % jos ilgio ir nuplešiama ranka. Taip ją galima
pritaikyti bet kuriai fasado vietai, kurią norite pridengti, kad galėtumėte kuo greičiau sutelkti visą dėmesį į atliekamus
tinkavimo darbus. Lipni natūralaus kaučiuko medžiaga užtikrina jau gerai žinomą tesa® produktams būdingą sukibimo
stiprumą. Be to, ją galima greitai ir lengvai nuimti. Kadangi fasado juosta yra atspari UV spinduliams iki 10 dienų, ji labai
tinka pagrindiniams išorės tinkavimo arba dažymo darbams. Atlikus darbus juostą galima greitai ir lengvai nuimti. Naudojant
mėlynąją tesa® audinio tinkavimo juostą fasadams sutaupysite savo tinkavimo darbų laiką.

Funkcijos
• Lengvai naudojama ir patikima išorės paviršių apsauga
• Saulės šviesa nesukels problemų: atsparumas UV spinduliams iki 10 dienų, o nuimant nelieka likučių
• Patogu naudoti dėl atsparumo tempimui, lengva nuplėšti ranka
• Dirbant sutaupoma laiko; juostą galima nuimti greitai ir lengvai
• Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = audinys, lipni medžiaga = natūralus kaučiukas
• Galimi dydžiai: 25 m x 30 mm, 25 m x 50 mm

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 audinys
• Bendras storis 260 µm
• Klijų tipas natūralus kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 20 %

• Atsparumas tempimui 55 N/cm
• Atsparumas UV 1.5 savaitės
• Tinklelis 55 skaičius

kvadratiniame
colyje

Sukibimas su
• plienu 5.0 N/cm

Savybės
• Plėšomumas ranka
• Tinka jautriems paviršiams
• Tinka šiurkštiems paviršiams

• Dažų inkaravimas
• 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=04398

http://l.tesa.com/?ip=04398
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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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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
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