
tesa® Professional 4334
Precision Mask®
Product Information
Høytytende Maskeringstape av Spesialpapir for Nøyaktige og Flate Malerkanter

tesa® 4334 Presisjonsmaskering er en høytytende maskeringstape som er lett å bruke, og som på pålitelig vis sikrer
knivskarpe malerkanter. Maskeringstapen består av en ideell kombinasjon av et fleksibelt bæremateriale av flatt papir og en
perfekt avbalansert akrylkleber. Dette hjelper tapen med å klebe ekstremt jevnt på overflater og forhindrer malingsflekker.
tesa® 4334 anbefales også til maskering i forbindelse med sprøytemaling med etterfølgende ovntørking ved temperaturer
opp til 120 °C i opptil 30 minutter. På grunn av det tynne bærematerialet med lav bruddforlengelse, er tapen perfekt
egnet til malerarbeid med to fargetoner. Kombinasjonen av profesjonell malertape og din fagkompetanse vil resultere i
malerarbeid som vil glede kundene dine og spare deg for dyrt etterarbeid.

Main Application
• Velegnet til innendørs maskering (opptil seks måneder)
• Velegnet til utendørs maskering (opptil åtte uker)
• Fremragende hold på glatte og lett strukturerte overflater
• tesa® 4334 er ideell til male- og lakkeringsarbeid av høy kvalitet
• Maskeringstapen kan benyttes til sprøytelakkering med påfølgende ovntørking ved temperaturer opp til 120 °C i opptil

30 min

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Technical Data
• Bæremateriale Washi paper
• Farge Gul
• Total tykkelse 90 µm
• Klebetype acrylic

• Bruddforlengelse 4 %
• Bruddstyrke 30 N/cm
• UV-resistance 8 weeks

Adhesion to
• Klebeevne på Stål 1.8 N/cm

Properties
• Kan rives over for hånd
• Egnet til sarte overflater
• Egnet til ru overflater
• Fargeforankring

• Skarp fargekart
• UV-bestandighet 8
• Fleksibilitet

Evaluation across relevant tesa® assortment:    very good      good      medium      low
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04334

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


tesa® Professional 4334
Precision Mask®
Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.

Pa
ge

 2
 o

f 2
 –

 a
s 

of
 2

5/
04

/2
2 

– 
nb

-N
O

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04334

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

