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Easy Cover® Auto
Informação Produto

Easy Cover Auto: Solução 3 em 1 para mascaramento de grandes áreas

Descrição do produto
A película plástica para proteção de automóveis tesa® Easy Cover 4378  é uma solução “3 em 1” conveniente para
mascarar grandes áreas para reparação de carroçarias. Seu sistema inclui:
1. Fita adesiva tesa® 4309
2. Borda de papel mascarado
3. Filme de máscara de HDPE
A principal vantagem é a combinação dos componentes individuais.
a) A fita tesa® 4309 é feita de papel crepado extremamente elástico e flexível, adequada para tintas à base de água e
solvente. Pode ser usada para pulverização de tinta com secagem subsequente do forno ou até uma temperatura de 120
° C.
b) A borda de papel adicional fornece absorção de tinta perfeita na área mais crítica perto do reparo.
c) O filme de HDPE serve para a proteção contra as pequenas partículas de spray. Devido ao seu efeito eletrostático, a
película de plástico adere perfeitamente ao corpo do carro.

Aplicação
*Aplicações de mascaramento profissionais durante o trabalho de repintura
*Mascaramento de grandes áreas antes de trabalhos de reparação de carroçaria
*Proteção contra partículas de spray

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para
fim de especificação.

composição do produto
• Material do suporte papel levemente

crepado
• Tipo de adesivo borracha natural

• Espessura total 170 µm

Propriedades / Valores de Desempenho
• Alongamento até a ruptura 12 %
• Força de tensionamento 47 N/cm
• De fácil remoção sim

• Material da cobertura de
mascaramento

HDPE

• Resistência à temperatura 120 °C
• Gramatura do papel de

proteção adicional
37 g/m²

Adesão aos valores
• aço 3.5 N/cm
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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=04378

http://l.tesa.com/?ip=04378
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Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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