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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04372

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek
köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket
az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni
termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék
megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

tesa® Professional 4372
Kültéri festőszalag + takarófólia

A tesa® 4372 olyan intelligens 2 az 1-ben megoldás, amely egy enyhén kreppelt festőszalagból (tesa® 4437), valamint egy
áttetsző és lágy PE-fóliából áll. Ez az innovatív termék lehetővé teszi, hogy a festők időt és pénzt takarítsanak meg, mivel a
befedés és a védelem egyetlen lépésben valósítható meg. Míg a maszkolószalag biztosítja a hibátlan festési vonalakat, a film
megakadályozza a megfutást és festékcseppeket. A tesa® 4372 egyszerűen és kültéren akár 6 hétig használható a magas UV-
ellenállóságának köszönhetően.

Fő alkalmazási terület

▪ Bel- és kültéri alkalmazásokhoz
▪ Nagy területek maszkolásához és védelméhez
▪ Sima és enyhén érdes felületekhez
▪ A hibátlan, egyenes festési szélekhez és a mérsékelt ívekhez való ragadáshoz

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga enyhén kreppelt
papír

▪ Teljes vastagság 150 µm
▪ Maszkoló borítás vastagsága 10 µm
▪ Ragasztóanyag típusa akril
▪ Tapadás acélhoz 3.4 N/cm

▪ Szakadási nyúlás 14 %
▪ Szakítószilárdság 45 N/cm
▪ UV-állóság 6 weeks
▪ Maszkoló borítás anyaga HDPE

Tulajdonságok

▪ Érzékeny felületekhez megfelelő
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő
▪ Festék megkötés

▪ Éles színű szél
▪ Megfelelőség

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül:     nagyon jó       jó       közepes        gyenge

http://l.tesa.com/?ip=04372&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

