tesa® 4373
Easy Cover® UV Extra Strong
Produkt Information

2-i-1: Färgmaskeringsﬁlm med speciell vävtejp för utomhusbruk
Det som gör tesa Easy Cover® Extra Strong så speciell är dess hållbarhet i och med den stabila färgmaskeringsﬁlmen
och tygtejpen tesa® 4370 UV med sin höga vidhäftningsförmåga som tillhandahåller säkert skydd. Färgmaskeringsﬁlmen
och ytskyddstejpen kan utstå alla väder och även den grövsta smutsen. Därmed är den tidsbesparande 2-i-1-lösningen
lämplig för användning vid alla typer av renderingsarbeten, samt målningsarbeten i perioder upp till högst 8 veckor. Denna
extremt höghållfasta färgmaskeringsﬁlm kombinerar en stark, miljövänlig PE-ﬁlm med en UV-resistent maskeringstejp
med hög vidhäftningsförmåga. Detta gör det möjligt för dig att täcka färgkanter och ytor på fönster eller möbler i ett enda
arbetssteg, vilket sparar både tid och pengar. Och tack vare den överlägsna kvaliteten från tesa, kan du även undvika
efterarbete som ofta innebär extra kostnader. Färgmaskeringsﬁlmen med integrerad maskeringstejp i kombination med din
hantverksskicklighet utgör grunden för enastående målningsarbeten som gör dina kunder utomordentligt nöjda.

Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Utomhusmaskering
2-i-1-lösningen för maskering och skydd av stora områden
För rena, raka färgkanter
För släta och något grova ytor
Utmärkt för beklädnad av fönster vid renovering-, gips- och målningsarbeten
För tunga, långvariga applikationer

Teknisk information (medelvärden)
Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för speciﬁkationer.

Väv
Vit
310 µm
30 µm
Naturgummi

Häftförmåga på
• Häftförmåga mot stål
Egenskaper
• Lämplig för ojämna ytor

Jämförelse med motsvarande produktgrupp:

•
•
•
•

Brottöjning
Brottstyrka
UV beständighet
Material för ytskydd/täcka

10 %
60 N/cm
8 veckor
LDPE

3.8 N/cm
• Färg förankring
mycket god

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=04373

god

medelgod

mindre bra
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Tekniska data
• Bärare material
• Färg
• Total tjocklek
• Tjocklek maskerings skydd
• Typ av häftämne
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Ansvarsfriskrivning
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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.

