
tesa® Professional 4334
Precision Mask®
product informatie
Hoogwaardige washi maskeringstape voor precieze en vlakke verfranden

De tesa® Precision Mask® 4334 garandeert vlakke, scherpe verfranden en is tegelijkertijd zeer gemakkelijk in gebruik
- dankzij de ideale combinatie van de speciale, soepele washi drager en de uitgebalanceerde acrylkleefstof. Dit draagt
ertoe bij dat de tape extreem vlak hecht aan het oppervlak en voorkomt doorlopen van de verf. De hoge kwaliteit van de
maskeringstape kan u duur retoucheerwerk besparen.

De tesa® Precision Mask® 4334 is ook aanbevolen voor maskeringstoepassingen bij spuitverven gevolgd door ovendrogen
tot 120 °C/30 min. Vanwege de dunne en laag gerekte drager is hij perfect geschikt voor tweekleurige toepassingen, b.v.
strakke en lange lijnen.

Voornaamste toepassing
The tesa® Precision Mask® 4334 reliably guarantees razor-sharp paint edges, and is extremely easy to use at the
same time - thanks to the ideal combination of the special, supple backing and the perfectly balanced acrylic adhesive
compound. This helps the tape to stick extremely flush to the surface and prevent paint tears. The combination of
professional painting tape and your skilled expertise will result in paintwork to please your customers. In addition, the high
quality of the painting tape will save you expensive touch-up work. The tesa® Precision Mask® 4334 is also recommended
for masking applications during spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/ 30min. Due to the thin and low
elongating backing it is perfectly suited for two-tone applications, e.g. straight and long lines.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens
• Drager vlak papier
• Totale dikte 90 µm
• Type kleefmassa acryl

• Rek bij breuk 4 %
• Rekkracht 30 N/cm
• UV-bestendigheid 8 weeks

Kleeracht op
• staal 1.9 N/cm

Eigenschappen
• Met de hand afscheurbaar
• Geschikt voor gevoelige

oppervlakken
• Geschikt voor ruwe oppervlakken

• Verfverankering
• Scherpe kleurrand
• Hanteerbaarheid

Evaluatie relevant tesa® assortiment:    zeer goed      goed      matig      slecht
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=04334

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


tesa® Professional 4334
Precision Mask®
product informatie
Aanvullende informatie
• 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

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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