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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04334

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information
and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no
warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore,
the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application.
If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

tesa® 4334
Високоякісна маскувальна стрічка на паперовій основі для чітких і рівних меж при
фарбуванні

tesa® 4334 складається з надтонкої і міцної паперової основи, покритої акриловим адгезивом.

Поєднання високоякісного матеріалу основи і унікальної формули клею дозволяє легко видаляти стрічку протягом
терміну до 5 місяців з моменту застосування. Це надає можливість проведення різних робіт після лише одного
маскування.

Main Application

Ця стрічка підходить для більшості малярних робіт усередині приміщень.
tesa® 4334 може застосовуватися з фарбами та лаками на водній основі і підходить навіть для точного шпатлювання.
Вона підходить для різних поверхонь, наприклад, скла, алюмінію, твердого ПВХ і дерева.
Вона особливо підходить для внутрішніх малярних робіт, коли потрібні ідеально точні і чіткі межі фарбування.

Technical Data

▪ матеріал основи листова папір
▪ Загальна товщина 90 µm
▪ Тип адгезиву акриловий
▪ Адгезія до сталі 1.85 N/cm

▪ Подовження при розриві 4 %
▪ Межа міцності на розрив 30 N/cm
▪ УФ-стійкість 8 weeks

Properties

▪ Рветься руками
▪ Підходить для чутливих поверхонь
▪ Підходить для нерівних поверхонь

▪ Запобігання стікання фарби
▪ Чітка межа кольору
▪ Відповідність, пригодність

Evaluation across relevant tesa® assortment:     very good       good       medium        low
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