
tesa® Masking Tape STANDARD
Produktové Informácie

BNR 5061, 5062, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 56550, 56551, 56552, 56553, 56554,
59005, 59006, 59007

Popis produktu
Maskovacia páska tesa® Štandard je multifunkčná maskovacia páska, ktorá by vám nemala chýbať, ak sa rozhodnete
maľovať steny alebo renovovať domácnosť.

Charakteristika
• Dobrá priľnavosť na väčšine povrchov
• Odstrániteľná do 3 dní bez zanechania stôp lepidla
• Neobsahuje rozpúšťadlá

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 Jemne krepovaný

papier
• Druh lepidla prírodný kaučuk

• Celková  hrúbka 110 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Sila pretrhnutia 33 N/cm
• Bez rozpúšťadiel áno
• Hand tearability áno

• Odolnosť proti roztrhnutiu áno
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
áno

• Rozťažnosť 10 %

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/?cp=05061

http://l.tesa.com/?cp=05061

