
Informacja O Produkcie 

tesa® Taśma maskująca Perfect
BNR 56500, 56503

Taśma maskująca tesa® Perfect to wysokiej jakości taśma malarska do samodzielnego malowania z gwarancją fachowych
efektów pracy, tj. idealnych krawędzi farby.

Cechy
• Taśma malarska bardzo odporna na przedarcie
• W przypadku zastosowań we wnętrzach daje się usunąć bez pozostawiania śladów w ciągu 14 dni
• Nadaje się do zastosowania ze wszystkimi popularnymi farbami i lakierami
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Składa się w 48% z surowców odnawialnych

Właściwości Produktu
• Pole aplikacji Dom
• Odporność na rozdarcie tak
• Możliwość pisania tak
• Można urwać ręką tak
• Serwis części zamiennych nie
• Odporność na

promieniowanie UV
tak

• Bez rozpuszczalników tak
• Wielokrotnego użytku nie
• Wielokrotne napełnianie nie
• Wymagane baterie nie
• Baterie w zestawie nie

Dane Techniczne
• Obszar zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Materiał Papier
• Opakowanie przyjazne

środowisku
tak

• Usuwanie bez śladu tak

• Usuwanie bez śladu do ...
dni

10 days

• Typ substancji klejącej kauczuk naturalny
• Grubość całkowita 95 µm
• Hazard material nie

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=56500

http://l.tesa.com/?ip=56500

