
tesa® Professional 4334
Precision Mask®
produkta informācija
Augstas kvalitātes papīra krāsotāju līmlente precīzām un līdzenām krāsas malām

tesa® 4334 Precision Mask® sastāv no īpaši plāna un izturīga papīra starpslāņa un akrila līmvielas.

Kvalitatīva starpslāņa un izcilas līmvielas formulas kombinācija nodrošina vieglu noņemšanu līdz 6 mēnešus pēc
uzlīmēšanas ar 8 nedēļas ilgu noturību pret UV starojumu. Tas ļauj veikt vairākus darbus, bet veikt līmēšanu tikai vienreiz.

Pamata pielietojums
Šī līmlente ir piemērota gandrīz visiem iekštelpu krāsošanas darbiem.
tesa® 4334 Precision Mask® ir lietojama ar krāsām un lakām uz ūdens bāzes un ir piemērota pat augsta līmeņa ķelles
metodēm.
Tā ir izmantojama uz dažādām izplatītākajām virsmām - stikla, alumīnija, cieta PVC un koka.
Tā ir īpaši piemērota lietošanai iekštelpās, kad nepieciešamas nevainojami precīzas krāsas malas.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Tehniskie dati
• Starpslāņa materiāls plakans papīrs
• Kopējais biezums 90 µm
• Līmvielas veids akrils

• Sagraušanas pagarinājums 4 %
• Stiepes izturība 30 N/cm
• Noturība pret UV starojumu 8 nedēļas

Lipšana pie
• tērauda 1.9 N/cm

Īpašības
• Noplēšana ar rokām
• Piemērota viegli bojājamām

virsmām
• Piemērota nelīdzenām virsmām

• Krāsas stiprinājums
• Precīza krāsas mala
• Pielāgošanās formai

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā:    ļoti labi      labi      vidēji      vāji

Papildu informācija
• Indoor masking (up to 6 months)
• Outdoor masking (up to 8 weeks)
• For smooth and slightly textured surfaces
• For high-quality painting and lacquering work
• For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=04334

http://l.tesa.com/?ip=04334


tesa® Professional 4334
Precision Mask®
produkta informācija

Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=04334
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