
tesa® Professional 4440
Ürün Bilgisi

Dış mekanda profesyonel boya işleri için boyacı bandı

Product Description
Keskin Kenar tesa® 4440 boyacı bandı, UV ışınlarına dayanıklı bir yapıştırıcıya sahip, yırtılmaya dirençli özel Washi
taşıyıcıdan oluşur. Ayrıca taşıyıcı malzeme su geçirmez olduğundan, hafif pürüzlü yüzeyler dahil zorlu boya işleri için dış
mekanda 26 haftaya kadar kullanılabilir. Böylece özellikle keskin ve temiz boya kenarları oluşturmaya izin verir. Yüksek
kaliteli boyacı bandı kullanımı kolaydır, elle sökülebilir ve birkaç hafta sonra bile yüzeyden kalıntı bırakmadan sökülebilir.
Sadece bir bantlama işlemi ile, birden fazla boya katmanı uygulanabilir, böylece profesyonel boyacılar zamandan ve
paradan tasarruf eder. Ayrıca, piyasada bulunan tüm boya, vernik ve sır ile uygulanabilirlik gösterir ve hafif sıva işleri için de
kullanılabilir.

Uygulama Alanları
• Dış mekanda profesyonel boya işleri (26 haftaya kadar)
• Hafif sıva işleri
• Keskin boya kenarları için ideal
• Pürüzlü yüzeyler için de uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme Washi kağıt
• Yapışkan türü akrilik

• Toplam kalınlık 110 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Kopma anındaki uzama 5 %
• Çekme direnci 35 N/cm

• Hand tearability çok iyi
• UV-direnci 26 week/s

Değerlere bağlılık
• Çeliğe 1.8 N/cm
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Ek Bilgiler
Aşınmış yüzeylere yapışkan bant uygulanması, bandın kaldırılması sırasında kalıntılara neden olabilir. Bu nedenle,
yıpranmış bir yüzeyde yapışkan bant kullanmadan önce 24 saate kadar bir deneme uygulaması yapmanızı öneririz.

Sorumluluk Dışı

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.

Sorumluluk Dışı

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.

Sa
yf

a 
2 

/ 2
 –

 it
ib

ar
en

 0
9/

03
/2

3 
– 

tr-
TR

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=04440

http://l.tesa.com/?ip=04440

