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tesa® 4348 Schilderstape

tesa® 4334 Precision Mask
• Vlakke, scherpe randen bij schilderen 
 en lakken• Voor gladde en lichte 
 structuuroppervlakken• Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive

•  Schone randen bij schilderen en lakken•  Voor gladde oppervlakken•  Voor eenvoudig schilderwerk 

•  Voor maskering van uiterst kwetsbare  
oppervlakken zoals behangpapier en pas  
geverfde oppervlakken•  Voor gladde en lichte structuuroppervlakken•  Voor ontwerptechnieken met grondverf, verf  
en dekkleur

tesa® 4323 Maskeringstape
•  Voor eenvoudige maskeertaken en voor  

het bevestigen van maskeringsmaterialen  
zoals folies, enz.•  Voor bevestigen, verpakken, markeren

BINNENSHUIS
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tesa® 4848 Oppervlakbeschermingstape

tesa® 4843 Premium bepleisteringstape oranje

tesa® 4440 Precision Mask voor buiten
•  Vlakke, scherpe randen bij buitenschilderwerken•  Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en 

voor licht ruwe oppervlakken•  Licht transparante drager vereenvoudigt het
  positioneren van de tape•  UV-bestendig gedurende 26 weken

tesa® 4840 Premium geribde bepleisteringstape
•  Goede bescherming van gladde en delicate
  oppervlakken tijdens  

pleisteren en schilderen•  Bestand tegen zuren,  
basen en andere  
chemicaliën•  Toepassings- 
temperatuur ≥ 5 °C

•  Goede bescherming van gladde en  
licht ruwe oppervlakken•  Voor toepassingen die een grote kleef-
kracht vereisen•  Bestand tegen zuren, 
basen en andere

  chemicaliën•  Toepassings-     
tempera-tuur ≥ 0 °C

BUITENSHUIS

•  Zelfklevende folie voor het beschermen 
van grote of hoogwaardige  
oppervlakken, bijv. glas•  Bestand tegen chemische en  
mechanische invloeden 

  en vocht•  Hoge mate van transparantie•  UV-bestendig  
gedurende 4 weken



tesa® 4333 Precision 
Mask Sensitive

tesa® 4334  
Precision Mask

tesa® 4348
Schilderstape

tesa® 4323  
Maskeringstape

zeer dun papier

licht roze
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7 dagen

licht gecrêpt 
papier

licht beige
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7 dagen

licht gecrêpt 
papier

licht beige
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•



3 dagen

zeer dun papier

geel
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•••

••



5 maanden

Kwaliteit

Drager

Kleur

Kleefkracht

Gladde  
ondergrond

Ruwe  
ondergrond

Geschikt voor 
alle gangbare 
verf en lak 

Verwijderbaar 
zonder  
lijmresten tot

tesa® 4840  
premium geribde 

bepleisteringstape

tesa® 4843  
Premium bepleiste-

ringstape Oranje

tesa® 4848 
Oppervlakbescher-

mingstape

tesa® 4440 
Precision Mask 

voor buiten
Kwaliteit

MASKERING BINNENSHUIS

MASKERING BUITENSHUIS

zeer dun papier

lichtblauw
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•••

••



26 weken

PVC film

geel, wit
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6 weken

PVC film

oranje
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2 weken

PE-film

transparent
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•



4 weken

Drager

Kleur

Kleefkracht

Gladde  
ondergrond

Ruwe  
ondergrond

Geschikt voor alle 
gangbare verf 
en lak 

UV-
bestendigheid

Nederland
tesa bv
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België
tesa sa-nv
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