
tesa® 4378
Easy Cover® Auto
Produkto InformacijaĮ

Didelių automobilio kėbulo plotų apsaugojimo sprendimas „trys viename“

Produkto aprašymas
tesa® 4378 Easy Cover® Auto yra patogus didelių automobilio kėbulo plotų apsaugojimo sprendimas „trys viename“. Šią
patogią sistemą sudaro:
1. Apsauginė juosta tesa® 4309
2. Apsauginio popieriaus kraštas
3. HDPE apsauginė plėvelė
Pagrindinis privalumas yra atskirų komponentų privalumų junginys.
a) tesa® 4309 yra smulkiai krepuota, itin nelengvai plyštanti ir lanksti popierinė apsauginė juosta. Ji tinka vandens
ir tirpiklių pagrindu pagamintiems dažams, gali būti naudojama milteliniam dažymui su džiovinimu krosnyje arba
infraraudonaisiais spinduliais iki 120 °C.
b) Papildomas popierinis kraštas užtikrina puikią dažų absorbciją svarbiausioje vietoje, prie pat remontuojamos dalies.
c) HDPE plėvelė saugo didelius plotus purškimo metu nuo dažų dalelių. Ji specialiai apdorota, dažai gerai prikimba prie jos
ir nenuteka. Dėl didelio statinio krūvio plėvelė prilimpa prie automobilio kėbulo.
Su Easy Cover® Auto vienas žmogus gali lengvai ir greitai uždengti didelius plotus. tesa® Easy Cover® Auto supakuota
užima labai mažai vietos, todėl ją patogu sandėliuoti, transportuoti ir panaudojus išmesti.

Application Fields
Didelių plotų apsaugojimas dažant automobilių kėbulus remonto dirbtuvėse.

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 lengvai krepuotas

popierius
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Bendras storis 170 µm

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 12 %
• Atsparumas tempimui 47 N/cm
• Lengva pašalinti taip

• Apsauginės dangos medžiaga HDPE
• Atsparumas temperatūrai 120 °C
• Papildomo apsauginio

popieriaus svoris
37 g/m²

Adhesion to Values
• plienu 3.5 N/cm
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=04378
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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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