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Maskovacia páska na záhyby

Popis produktu
S vysoko krepovanou maskovacou páskou tesa® bude ľahké zakryť každú krivku či oblú hranu. Hustota krepovania
umožňuje, aby sa táto flexibilná maskovacia páska dokonale prispôsobila akémukoľvek zakriveniu. Vďaka silnej vrstve
lepidla, táto flexibilná maskovacia páska spoľahlivo drží i na drsných povrchoch, čím sa zabráni nežiadúcemu podtekaniu
farby a chybám na hrane náteru. Špecialita na maskovanie záhybov a kriviek od spoločnosti tesa® umožňuje dokonalé
lakovanie aj za obtiažnych podmienok. Vďaka kombinácii vysoko kvalitnej pásky na ochranu povrchu a profesionálnej
práce dosiahnete optimálnych pracovných výsledkov. Flexibilná maskovacia páska vám ušetrí opravy, ktoré sú časovo
náročné a znamenajú ďalšie náklady.

Charakteristika
• Obzvlášť flexibilná maskovacia páska pre nepravidelné tvary a krivky na hladkých aj drsnejších povrchoch v interiéri
• Extrémne flexibilná, pevná páska
• Poskytuje bezpečnú priľnavosť pri natiahnutí
• Vhodná na všetky nátery
• Odstrániteľná bez zanechania lepidla do 7 dní

Doporučenie
• Aby nedochádzalo k presakovaniu farby,

odporúčame pásku natiahnuť a dobre
prilepiť na podklad

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča Silno krepovaný

papier, Jemne
krepovaný papier

• Druh lepidla prírodný kaučuk

• Celková  hrúbka 375 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Predĺženie pri pretrhnutí 58 %
• Sila pretrhnutia 28 N/cm

• Hand tearability veľmi dobré

Adhézia k hodnotám
• na oceľ 4.5 N/cm
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=04319
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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.

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.

St
ra

na
 2

 z
 2

 –
 D

át
um

 v
yt

vo
re

ni
a 

25
/0

2/
23

 –
 s

k-
SK

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=04319

http://l.tesa.com/?mp=04319

