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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04333

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.

tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive - maskovací páska
Vysoce kvalitní maskovací páska pro přesné a rovné hrany nátěru na choulostivém citlivém
povrchu

tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive se skládá z extra tenkého a silného papírového nosiče se speciálním akrylátovým
lepidlem.

Vysoce kvalitní a plochý nosič lze snadno používat na různé povrchy. Speciálně vytvořené lepidlo je díky svým vlastnostem
vhodné pro maskování citlivých a kritických povrchů. Díky tomu lze snadno odstranit až do jednoho týdne po aplikaci. Během
jednoho zakrytí lze pak provést vícero pracovních kroků.

Použití

Páska je vhodná pro téměř všechny vnitřní malířské práce.
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive je použitelná s vodou ředitelnými barvami a laky a hodí se i pro práci se špachtlí.
Je určena především pro aplikace na citlivé a kritické povrchy jako je dřevo či tapety. Povrch musí být však soudržný.
Materiál nosiče je velmi přilnavý k povrchu a umožňuje tak tvorbu precizních a ostrých hran nátěru.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče hladký papír
▪ Celková tloušťka 80 µm
▪ Druh lepidla akrylát

▪ Přilnavost na ocel 0.5 N/cm
▪ Protažení do přetržení 5 %
▪ Síla přetržení 32 N/cm

Vlastnosti

▪ Vhodná pro citlivé povrchy
▪ Vhodná pro hrubé povrchy

▪ Zachycení barvy
▪ Tvorba ostrých barevných přechodů

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:     velmi dobré       dobré       střední        nízké

Další informace

Upozornění:
Páska by neměla být ponechány na citlivém povrchu po dobu delší než jeden týden, jinak může zanechat po odstranění zbytky
lepidla. Před použitím lepicí pásky na citlivý povrch, proveďte prosím zkušební aplikaci po dobu 24 hodin. Páska má velmi velkou
lepivost a citlivé povrchy musí být suché a dokonale přilnuté.
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