produktovéinformace
tesa® 4435

2 týdny UV odolná papírová maskovací páska
tesa® 4435 Maskovací UV papírová páska je vhodná pro použití na většinu typů barev. Velmi přizpůsobivý nosič a lepidlo se
speciálním složením umožňuje snadné odstranění pásky do 2 týdnů při venkovním použití. Vzhledem k tomu je možné během
jednoho zakrytí vykonat více pracovních úkonů.
Použití
▪

Vhodná pro všechny venkovní malířské práce
* Vhodná i pro nejchoulostivějši povrchy
* Venku odstranitelná až do 2 týdnů
Vlastnosti výrobku
* Odolná vůči UV záření a vlhkosti až do dobu 2 týdnů
* Použitelná pro všechny druhy barev a laků
* Odstranitelná bez zanechání stop

Použití
Páska je vhodná pro většinu venkovních malířských prací, pro venkovní použití na různé druzy povrchů.

Technické údaje
▪

Materiál nosiče

▪
▪
▪

Celková tloušťka
Druh lepidla
Přilnavost na ocel

jemně krepovaný
papír
145 µm
přírodní kaučuk
2.8 N/cm

▪
▪
▪

Protažení do přetržení
Síla přetržení
UV odolnost

▪
▪

Zachycení barvy
Přizpůsobivost

12 %
38 N/cm
2 týdny

Vlastnosti
▪
▪

Odtrhnutelná rukou
Vhodná pro hrubé povrchy

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:

velmi dobré

dobré

střední

nízké

Nalepení pásky na zvětralý či nestabilní povrch může vést k jeho poškození v průběhu odstraňování pásky. Doporučení: Před
použitím prosím proveďte test stability lepeného povrchu zkušebním nalepením.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04435
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré
technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností.
Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout
žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro
metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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