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Product Informatie

Waterbestendige maskeringstape voor precieze en vlakke verfranden voor buitengebruik

Product Omschrijving
De tesa Precision Mask® Outdoor garandeert haarscherpe verfranden voor toepassingen buitenshuis. De kleefstof en
drager zijn niet alleen uiterst nauwkeurig, maar ook bijzonder uv- en weerbestendig. Deze waterproof maskeringstape
bestaat uit een scheurvaste, dunne speciale drager die gecoat is met een acrylkleefstof. Dankzij deze combinatie is de
waterproof maskeringstape lange tijd bestand tegen alle weersomstandigheden. De papieren maskeringstape is een
betrouwbare partner voor allerlei schilderwerken en levert – in combinatie met het nodige vakmanschap – uitmuntende
resultaten op.

Toepassing
• Buitentoepassingen
• Voor langdurige toepassingen (tot maximaal 8 weken)
• Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
• Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk

Technische informatie

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

Product Constructie
• Drager Washi paper
• Type kleefmassa acryl

• Totale dikte 100 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rek bij breuk 5 %
• Rekkracht 35 N/cm

• Hand tearability zeer goed
• UV-bestendigheid 8 week / weken

Hechting aan waarden
• staal 1.8 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04439
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Aanvullende informatie
Het gebruik van zellevende tape op verweerde oppervlakken kan sporen nalaten wanneer de tape wordt weggehaald.
Daarom raden we aan om het product 24 uur lang bij wijze van test aan te brengen voor u zellevende tape gebruikt op
een verweerd oppervlak.

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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