
tesa® Professional 4844
Informacja Produkcie
Mocna taśma tynkarska do zabezpieczania gładkich powierzchni

Taśmę 4844 tesa® opracowano z myślą o zabezpieczaniu gładkich powierzchni przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
podczas wszelkiego rodzaju prac malarskich i tynkarskich. Taśma składa się ze stabilnego nośnika z folii żebrowanej,
pokrytego odporną na działanie promieni UV substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Poprzeczne rowki na powierzchni
taśmy pozwalają na jej łatwe i estetyczne urywanie pod kątem 90°. To pozwala na użycie taśmy tynkarskiej w szybki
i precyzyjny sposób we wszystkich narożnikach i pod odpowiednim kątem. Taśma ta stanowi połączenie mocnego
nośnika foliowego z odporną na działanie promieni słonecznych masą klejącą z kauczuku naturalnego do zastosowań
średniookresowych.

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
• grubość całkowita 140 µm
• wydłużenie przy zerwaniu 120 %

• odporność na rozciąganie 22 N/cm
• odporność na promienie uv 2 tygodnie

Przylepność do
• stali 1.7 N/cm

Właściwości
• można urwać ręką
• nadaje się do szorstkich

powierzchni
• stabilność dla lakieru

• precyzyjne krawędzie kolorów
• nadaje się do nierówności

Ocena dla istotnych właściwości produktów:    bardzo dobra      dobra      średnia      niska

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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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04844

http://l.tesa.com/?ip=04844

