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Product Description
tesa® Easy Cover Auto, araç gövdesi tamirinde geniş alanların maskelenmesi için kullanışlı bir “3'ü 1 arada” çözümüdür.
Ürün şunları kapsamaktadır:
1. Maskeleme bandı tesa® 4309
2. Maskeleme kâğıdı
3. HDPE maskeleme filmi
Parçaların tek tek sağladığı avantajlar üründe birleşmiştir.
a) tesa® 4309, son derece gerilmeye dayanıklı, esnek krep bir kâğıt maskeleme bandıdır. Su ve solvent bazlı boyalar için
uygundur ve 120 °C sıcaklığa kadar fırın veya IR-kurutmasıyla sprey boyama için kullanılabilir.
b) Ekstra kâğıt kenarı, tamire yakın en kritik alanda kusursuz boya emilimi sağlar.
c) HDPE film sprey partiküllerine karşı koruma sağlar. Daha iyi boya tutması için yüzeyi özel olarak işlenmiştir. Yüksek statik
elektrikli film sayesinde araç gövdesine çok iyi tutunur.
Easy Cover Auto tek bir kişinin geniş alanları kolayca ve hızlı bir şekilde kaplamasına olanak sağlar.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme hafif krepe kâğıt
• Yapışkan türü doğal kauçuk

• Toplam kalınlık 170 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Kopma anındaki uzama 12 %
• Çekme direnci 47 N/cm
• Çıkarması kolay evet

• Maskeleme alanı malzemesi HDPE
• Sıcaklık direnci 120 °C
• Ek koruyucu kâğıt ağırlığı 37 g/m²

Değerlere bağlılık
• Çeliğe 3.5 N/cm

Sa
yf

a 
1 /

 2
 –

 it
ib

ar
en

 2
4/

02
/2

3 
– 

tr-
TR

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?mp=04378

http://l.tesa.com/?mp=04378


tesa® 4378
Auto
Ürün Bilgisi

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.
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