
tesa® 4378
Professional
Produkt Information

3-i-1-lösning för karossmaskering för stora områden

Produktbeskrivning
tesa® 4378 Easy Cover® Auto är en förpreparerad maskeringstejp som skyddar bilkarossen från färgsprut och
droppar. Denna 3-i-1-lösning består av en lätt kräppad, elastisk och beständig pappersmaskeringstejp (tesa® 4309), ett
pappersskydd för noggranna färgkanter och utmärkt absorption av färg, samt en slitstark HDPE-skyddsfilm som binder
färgen perfekt. Tack vare den lätthanterade rullfunktionen är bilmaskeringslösningen enkel att använda och kan tas bort
utan komplikationer. Ugnstorkning är möjligt i temperaturer upp till 120 °C.

Ansökan
• Professionella maskeringsapplikationer vid lackeringsarbete
• Maskering av stora områden innan karossreparationer
• Skydd mot sprayfärgspartiklar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Bärare material Papper (Lätt kräppat)
• Typ av häftämne Naturgummi

• Total tjocklek 170 µm

Egenskaper
• Brottöjning 12 %
• Brottstyrka 47 N/cm
• Enkel att ta bort Ja

• Material för ytskydd/täcka HDPE
• Temperatur beständighet 120 °C
• Vikt på extra skyddspapper 37 g/m²

Häftförmåga
• Häftförmåga mot stål 3.5 N/cm

Si
da

 1 
av

 2
 –

 F
rå

n 
oc

h 
m

ed
 2

4/
02

/2
3 

– 
sv

-S
E

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=04378

http://l.tesa.com/?ip=04378
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Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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