
tesa® Professional 4398
Produkta Informācija
tesa® 4398 fasādes apmetuma auduma lente

Izmantojot tesa® fasādes apmetuma auduma lenti, pavisam īsā laikā iespējams droši maskēt vietas, kuras jāaizsargā
apmešanas darbu laikā. Pateicoties tās ērtajai pielietošanai, auduma lenti var izstiept par līdz pat 20% no tās garuma un
noplēst ar rokām. Tādā veidā to var labi uzstādīt jebkurā fasādes daļā, kas jums jāpārklāj, lai jūs varētu ātrāk koncentrēties
uz veicamajiem apmēšanas darbiem. Dabiskā kaučuka līmviela nodrošina tesa® produktiem raksturīgo saķeres spēku.
Turklāt tas ļauj ātri un bez piepūles noņemt lenti. Tā kā tā nodrošina UV izturību līdz pat 10 dienām, fasādes lente ir labi
piemērota pamata āra apmešanas vai krāsošanas darbiem. Pēc darbu pabeigšanas lenti var ātri un bez piepūles noņemt.
Zilā lente palīdz ietaupīt laiku lielākajā daļā būvlaukumu.

Lespējas
• Viegla un uzticama āra virsmu aizsardzība
• Saules gaisma nav problēma: UV izturība līdz pat 10 dienām, pēc noņemšanas neatstāj atlikumus
• Viegli izmantojama, pateicoties stiepes izturībai - lenti bez piepūles iespējams noplēst ar rokām
• Palīdz ietaupīt laiku strādājot, lenti iespējams ātri un bez piepūles noņemt
• Lentes sastāvs: pamatnes materiāls = audums, līmviela = dabiskais kaučuks
• Pieejamie izmēri: 25 m : 30 mm, 25 m : 50 mm

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 audums
• Kopējais biezums 260 µm
• Līmvielas veids dabiskais kaučuks
• Sagraušanas pagarinājums 20 %

• Stiepes izturība 55 N/cm
• Noturība pret UV starojumu 1.5 nedēļas
• Siets 55 skaits uz

kvadrātcollu

Lipšana pie
• tērauda 5.0 N/cm

Īpašības
• Noplēšana ar rokām
• Piemērota viegli bojājamām

virsmām
• Piemērota nelīdzenām virsmām

• Krāsas stiprinājums
• Pielāgošanās formai

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā:    ļoti labi      labi      vidēji      vāji
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=04398
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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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