
tesa® Professional 4334
Precision Mask®
produktové informácie
Špičková papierová maskovacia páska na presné a ploché okraje

tesa® 4334 Precision Mask je s extra tenkým a silným papierovým nosičom a s acrylátovým lepidlom.

Použitie
Táto páska sa hodí pre takmer všetky vnútorné lakovacie činnosti.
tesa® 4334 Precision Mask sa dá aplikovať s vodou riediteľnými nátemi a lakmi a hodí sa i pre stierkové techniky.
Je vhodná pre radu bežných povrchov, ako je sklo, hliník, tvrdé PVC a drevo.
Je vhodná obzvlášť pre vnútorné použitie, kde je požadovaný presný a ostrý okraj náteru.

Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandartných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a niesú určené pre
účely špecifikácie.

Technické údaje
• Materiál nosiča hladký papier
• Celková  hrúbka 90 µm
• Druh lepidla akrylát

• Predĺženie pri pretrhnutí 4 %
• Sila pretrhnutia 30 N/cm
• UV odolnosť 8 weeks

Priľnavosť
• na oceľ 1.9 N/cm

Vlastnosti
• Odtrhnuteľná rukou
• Vhodná pre citlivé povrchy
• Vhodná pre hrubé povrchy

• Zachytenie farby
• Tvorba ostrých farebných

prechodov
• Prispôsobivosť

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:    veľmi dobré      dobré      stredné      nízke

Ďalšie informácie
• Indoor masking (up to 6 months)
• Outdoor masking (up to 8 weeks)
• For smooth and slightly textured surfaces
• For high-quality painting and lacquering work
• For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=04334

http://l.tesa.com/?ip=04334


tesa® Professional 4334
Precision Mask®
produktové informácie

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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