
tesa® Professional 4401
Easy Cover® Precision Standard Paper
Informacja Produkcie

tesa Easy Cover® Precision Standard Paper oszczędza Twój czas. Maskowanie i precyzyjny
efekt malowania są wykonywane w jednym kroku. Rozwiązanie zabezpieczające zapewnia
płaskie i czyste krawędzie lakieru na gładkich i lekko ustrukturowanych powierzchniach.
Idealna baza do prac malarskich w pomieszczeniach.

Opis produktu
Easy Cover® 4401 to połączenie wysokiej jakości specjalnego papieru i taśmy malarskiej tesa® 4344 Precision Mask®
Standard do maskowania dużych powierzchni. Połączenie to jest odporne na działanie farb dyspersyjnych i umożliwia
łatwe usuwanie do 3 miesięcy od aplikacji wewnątrz pomieszczeń.

Easy Cover® 4401 został z powodzeniem przetestowany pod kątem wszystkich standardowych zastosowań wewnątrz
pomieszczeń, jak: listwy przypodłogowe, parapety okienne, ramy okienne i drzwiowe. Umożliwia bezpieczne i precyzyjne
mocowanie na gładkich i lekko chropowatych powierzchniach. Papier maskujący pozwala uniknąć podciekania
farby do chronionego obszaru, a taśma malarska zapewnia czysty i precyzyjny efekt malowania w postaci płaskich
krawędzi malarskich. Z tesa Easy Cover® 4401 każdy profesjonalista jest dobrze przygotowany do wymagających prac
remontowych. Połączenie tego rozwiązania z wysokimi kwalifikacjami fachowca daje doskonałe rezultaty.

Cechy
• Oszczędzające czas rozwiązanie obejmujące 2 w 1 dla najlepszych profesjonalistów: pokrycie dużych powierzchni i

dokładne maskowanie w jednym kroku

* Połączenie papieru maskującego i zintegrowanej taśmy washi tesa®

* Do płaskich i precyzyjnych krawędzi lakieru

* Ma zastosowanie na gładkich i lekko ustrukturowanych powierzchniach

* Idealny fundament dla doskonałych prac malarskich w pomieszczeniach

* Łatwy do usunięcia nawet po 3 miesiącach

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• Materiał nośnika Papier washi
• typ substancji klejącej akryl

• grubość całkowita 90 µm
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04401
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Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• wydłużenie przy zerwaniu 4 %
• odporność na rozciąganie 30 N/cm

• materiał dobrze maskujący papier

Siła przyczepności
• stali 1.7 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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