
tesa® Professional 4333
PV1 Precision Mask® Hassas Yüzey
Ürün Bilgisi
Hassas Yüzeylerde Keskin Boya Kenarları için Yüksek Kaliteli Kâğıt Maskeleme Bandı

tesa® 4333 Hassas yüzeyler için Keskin Kenar Maskeleme Bandı, duvar kaplamaları, duvar kağıdı ve vernikli yüzeyler gibi
hassas yüzeylerdeki boya işleri için mükemmeldir. Profesyonel bir maskeleme bandı olarak son derece hassas olmasına
rağmen sıkıca yapışır. Böylece boya yırtılmalarını yüzeye zarar vermeden önler. Bu yenilikçi ve kullanımı kolay profesyonel
maskeleme bandı, akrilik yapışkan ile kaplanmış ve yırtılmaya karşı dayanıklı, son derece ince özel bir taşıyıcıdan oluşur. Bu
yeni maskeleme bandı özellikle maksimum hassasiyetin önemli olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir.

Ana Uygulama
• Duvar kağıdı, cilalı yüzey gibi çok hassas ve kritik yüzeylerde maskeleme yapmak için
• Pürüzsüz ve hafif pürüzlü yüzeylere uygundur
• İç mekanda maskeleme için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Teknik Veriler
• Taşıyıcı malzemesi düz kâğıt
• Renk pink
• Toplam kalınlık 80 µm

• Yapışkan türü akrilik
• Kopma anındaki uzama 5 %
• Çekme direnci 32 N/cm

Özellikler
• Hassas yüzeyler için uygun
• Pürüzlü yüzeyler için uygun

• Boya tutunması
• Keskin renk Sınırı

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi:    çok iyi      iyi      orta      düşük

Ek Bilgiler
Sökme işlemi sırasında kalıntı kalabileceğinden, yapışkan bantların hassas yüzeyler üzerinde bir haftadan uzun süre
bırakılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Yapışkan bandı hassas bir yüzey üzerinde kullanmadan önce lütfen 24
saate kadar bir deneme uygulaması yapın.
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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz
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tesa® Professional 4333
PV1 Precision Mask® Hassas Yüzey
Ürün Bilgisi

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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