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tesa® 4498 Easy Cover fasādes aizsardzība

Produkta apraksts
tesa® Easy Cover fasādes aizsardzība ir viegls veids, kā apmešanas vai krāsošanas darbu laikā aizsargāt fasādi un
jutīgas sienas vai māju daļas. Uzticamajai auduma līmlentei pievienotā plēve nodrošina to, ka aizsargātajās vietās nevar
noplūst vai izplūst krāsa. Tādā veidā jūs varat strādāt bez raizēm. Pateicoties tās ērtajai izmantošanai, jūs varat uzklāt
lenti lielākajai daļai vietu, kurām nepieciešama aizsardzība. Dabīgā kaučuka līmviela nodrošina ātru saķeri ar dažādām
virsmām. Turklāt dažādie lenšu platumi ļauj jums izvēlēties, kura lente kādai zonai būs vislabāk piemērota, nodrošinot
ideālu pārklājumu. Apmetuma lente iztur UV starojumu līdz pat 10 dienām, līdz ar to jums pietiks laika, lai pabeigtu darbus.
Izmantojot caurspīdīgās plēves papildu priekšrocības, jūs iegūsiet stabilu pamatu jebkuram apmešanas vai krāsošanas
uzdevumam.

Lespējas
• Stingra auduma lente kopā ar plānu plēvi, kas novērš krāsas notecēšanu vai noplūdi
• Ātri un viegli noņemama
• Risinājums "divi vienā", kas piemērots apmešanas vai krāsošanas darbiem
• Pēc noņemšanas neatstāj atlikumus - pat pēc 10 dienām
• Var izmantot durvju vai logu rāmjiem, kā arī dažādām jutīgām virsmām
• Saule nerada problēmas - lentes UV izturība - 10 dienas
• Lentes sastāvs: pamatnes materiāls = audums, līmviela = sintētiskais kaučuks
• Pieejamie izmēri: 20 m : 550 mm, 20 m : 1400 mm, 17 m : 2600 mm

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls audums
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Kopējais biezums 260 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Sagraušanas pagarinājums 20 %
• Stiepes izturība 55 N/cm

• Materiāls krāsošanas darbiem LDPE

Pieķeršanās vērtībām
• tērauda 5 N/cm
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=04498
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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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