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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04843

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® 4843
Premium plastová maskovací páska oranžová

tesa® 4843 je speciálně vytvořená páska z měkčeného PVC s rovným nosičem, s nízkou odvíjecí silou a vysokou přilnavostí.
Díky měkkému nosiči a tenké vrstvě lepidla je vhodná pro použití na drsném povrchu.
Páska vydrží vlhkost, slabé alkalické roztoky, kyseliny a řadu dalších chemických látek.
Po použití může být snadno odstraněna do 2 týdnů při venkovním použití bez zanechání jakýchkoli zbytků.

Použití

tesa® 4843 je vhodná pro maskování během omítání, malování, sádrování, zednických a štukatérských pracech. Chrání citlivé
povrchy profilů a obkladů proti nečistotám a poškození před výrobními nástroji a materiály. Je vhodná také pro uzavírání pytlů,
obalů těžkých zásilek a dalších. Pásku lze použít pro teploty nad 0 ° C.

Technické údaje

▪ Materiál nosiče PVC fólie
▪ Celková tloušťka 122 µm
▪ Druh lepidla přírodní kaučuk
▪ Přilnavost na ocel 1.2 N/cm

▪ Protažení do přetržení 200 %
▪ Síla přetržení 23 N/cm
▪ UV odolnost 2 týdny

Vlastnosti

▪ Odtrhnutelná rukou
▪ Vhodná pro hrubé povrchy
▪ Zachycení barvy

▪ Tvorba ostrých barevných přechodů
▪ Přizpůsobivost

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

http://l.tesa.com/?ip=04843&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

