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04349
Informacja Produkcie
Taśma malarska z lekko krepowanego papieru do wielu różnych zastosowań wewnętrznych

Papierowa taśma malarska NOPI® 4349 nadaje się nie tylko do zabezpieczania powierzchni podczas profesjonalnych prac
malarskich, ale także do ogólnych zastosowań wewnętrznych, np. do mocowania, pakowania czy tworzenia dekoracyjnych
motywów. Ta płaska taśma malarska z lekko krepowanego papieru posiada substancję klejącą z kauczuku naturalnego i
jest wygodna w użyciu. Można ją urywać ręcznie, a także pozwala na wyznaczanie wyraźnych krawędzi malowania.

Cechy
• Do zastosowań wewnętrznych
• Do mocowania lekkich przedmiotów
• Do tworzenia motywów dekoracyjnych
• Do paczkowania, pakowania i znakowania

Technical Information (average values)

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

Dane techniczne
• kolor jasnokremowy
• grubość całkowita 110 µm
• typ substancji klejącej kauczuk naturalny

• wydłużenie przy zerwaniu 10 %
• odporność na rozciąganie 33 N/cm
• siła odwijania (szerokość rolki >

9mm)
2.5 N/roll (30 m/min)

Przylepność do
• stali 2.0 N/cm • przyczepność do nierównych

powierzchni
0.6 N/cm

Właściwości
• można urwać ręką
• stabilność dla lakieru

• precyzyjne krawędzie kolorów

Ocena dla istotnych właściwości produktów:    bardzo dobra      dobra      średnia      niska
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

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