
tesa® 4394
Professional
Produkt Information

Maskering och skydd av bilens kaross innan påfyllnings- och målningsarbeten

Produktbeskrivning
tesa® 4394 är en genomskinlig, slitstark maskeringsfilm som består av ett PE-bärarmaterial för skydd av fordonskarosser
vid lackeringsarbete. Maskeringsfilmen skyddar mot bl.a. färgstoft och utgör den perfekta grunden för toppresultat och
nöjda kunder. Filmen binder även väl med lacker och fyllnadsmedel och är väldigt lätt att använda, vilket säkerställer enkel
användning av en enda person. Tack vare den statiska laddningen fäster filmen tätt på fordonets kaross, som bör vara torr
vid applicering.

Ansökan
• Professionellt lackeringsarbete
• Skydd av bildelar
• Hindrar stänk vid lätt kvarvarande fukt

Egenskaper
• Enkel att ta bort Ja • Temperatur beständighet 110 °C

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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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=04394

http://l.tesa.com/?ip=04394

