
tesa® 4128
Produktové Informácie

Vysoko kvalitná páska na ochranu povrchov

Popis produktu
tesa® 4128 je PVC páska odolná voči mechanickým a chemickým vplyvom, lepidlo je z prírodného kaučuku a má nízku
priľnavosť. tesa® 4128 je odolná voči pretrhnutiu a ľahko odstrániteľná z povrchu.

Čas uskladnenia po aplikácii by nemal presiahnuť jeden rok. tesa® 4128 je použiteľná i pre exteriérové aplikácie po dobu
max. 3 mesiacov.

Aplikácia
• Ochrana kovových profilov, dekoračného obloženia, kuchyňských přístrojov a elektrospotrebičov
• Ochrana plátov kovov s ostrými hranami, aby nedošlo k poškodeniu naskladaných plátov
• Ochrana plochých nebo reliéfnych lakovaných povrchov plastov a kovov (v každom prípade preveďte skúšku

vhodnosti)

Vzdanie sa zodpovednosti

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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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=04128

http://l.tesa.com/?ip=04128

