
tesa® Professional 4363
produktne 
Tekstilni lepilni trak z dvotedensko odpornostjo proti UV-žarkom

tesa® 4363 je vodoodporen tekstilni lepilni trak, ki je idealen za začasno zaščito okenskih okvirjev, vratnih okvirjev, fasad
in drugih občutljivih površin. Kombinacija tekstila (nosilec) in naravne gume (lepilno sredstvo) zagotavlja navdušujočo moč
lepljenja tudi na hrapavih površinah. Tekstilni lepilni trak se lahko uporablja pri nizkih temperaturah do 5 °C, omogoča
prečno in podolžno ročno trganje, hitro odstranjevanje in zagotavlja popolnoma enostavno uporabo.

Glavna aplikacija
• Maskiranje na prostem (do dva tedna)
• Zaščita občutljivih površin pri izvajanju fasaderskih del in pleskanju
• Zaščita pred umazanijo in poškodbami zaradi orodij in materiala
• Različna področja uporabe v gradbeništvu
• Maskiranje okenskih okvirjev in fasad

Tehnične informacije (povprečne vrednosti)

Vrednosti v tem delu je treba upoštevati reprezentativno ali le tipične in se ne smejo uporabljati za namene specifikacije.

Tehnični podatki
• Nosilec tekstil
• Skupna debelina 310 µm
• Vrsta lepila naravni kavčuk
• Raztezek pri pretrgu 11 %

• Natezna trdnost 60 N/cm
• Odporen proti UV žarkom 3 tednov
• Gostota tkanja nosilca 65 število na

kvadratno coloo

Lepljenje na
• jeklo 3.6 N/cm

Lastnosti
• Se trga z roko
• Primerno za občutljive površine

• Primerno za grobe površine
• Ustreznost

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®:    zelo dobro      dobro      povprečno      slabo

Dodatne informacije
Priporočilo: na ciljni površini pred uporabo izdelka naredite preizkus.
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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
http://l.tesa.com/?ip=04363

http://l.tesa.com/?ip=04363


tesa® Professional 4363
produktne 

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse
tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo
se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih
izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem
načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.
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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
http://l.tesa.com/?ip=04363
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