
tesa® 4394
Produkta Informācija

Automobiļu virsbūvju noklāšanai un aizsardzībai pirms špaktelēšanas un krāsošanas darbiem

Produkta apraksts
tesa® Easy Protect Standard 4394 ir izstrādāta kvalitatīviem krāsošanas un špaktelēšanas darbiem. 300 m plēves ruļļi ar 4
m platumu ļauj to viegli uzklāt vienatnē.
Izmantošanu atvieglo caurspīdīgā plēves apdruka un parocīgās izmēra norādes (ik pēc 50 cm). Izcils elektrostatiskais
lādiņš nodrošina labāku plēves saķeri ar virsmu. Izcilas krāsas un špakteles saķeres īpašības nodrošina nevainojamus
rezultātus.

Lietojumi
Automobiļu virsbūvju noklāšanai un aizsardzībai pirms špaktelēšanas un krāsošanas darbiem

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Viegli noņemama jā • Temperatūras noturība 110 °C

Atruna

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=04394

http://l.tesa.com/?ip=04394

