
tesa® Professional 4435
Informaţii Produs

Bandă de hârtie rezistentă la UV

Descriere produs
Banda de hârtie UV tesa® 4435 se poate aplica pe toate tipurile de vopseluri. Combinarea materialului de susţinere
extrem de maleabil cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea uşoară, fără reziduuri chiar şi la 2
săptămâni după aplicarea exterioară. Acest lucru permite multiple activităţi într-un singur pas de aplicare.

Caracteristici
• Aplicații la exterior (până la 2 săptămâni)
• Lucrări de vopsire și lăcuire
• Potrivit pe o varietate mare de suprafețe obișnuite

*Aplicarea unei benzi adezive pe suprafețe corodate, uzate poate duce la reziduuri în timpul demascării. Prin urmare,
recomandăm cu tărie un test în prealabil.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Material suport hârtie uşor creponată
• Tipul adezivului cauciuc natural

• Grosime totală 145 µm

Proprietăți / Valori de performanță
• Elongatie 12 %
• Rezistenţa la rupere 38 N/cm

• Rezistenţa la UV 2 weeks
• Se rupe manual bine

Aderența la valori
• Aderenţa la oţel 2.8 N/cm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=04435

http://l.tesa.com/?mp=04435
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Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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