tesa® 4368

Maskovací fólie s jemně krepovanou papírovou maskovací
páskou

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu
Easy Cover ® 4368 Universal je kombinací HDPE fólie nezatěžující životní prostředí a krepované maskovací papírové pásky pro
maskování velkých ploch v jednom pracovním kroku. Je odolná proti disperzním barvám a může být snadno odstraněna po krátké
době aplikace beze zbytků.
Easy Cover 4368 je úspěšně testován při všech standardních vnitřních aplikacích. Umožňuje bezpečnou a přesnou fixaci na povrch,
lze použít pro lemování okrajů desek, okenních parapetů, okenních a dveřních rámů. Strukturovaná fólie zabraňuje stékání barvy do
chráněného prostoru. Easy Cover 4368 dosahuje čistého výsledku malby s rovnými okraji.

Použití
Pro základní desky, okenní parapety, dveřní a okenní rámy apod.

Technické údaje
Materiál nosiče
Celková tloušťka
Tloušťka maskovacího zakrytí
Druh lepidla
Přilnavost na ocel

jemně krepovaný papír
140 µm
10 µm
přírodní kaučuk
3.4 N/cm

Protažení do přetržení
Síla přetržení
UV odolnost
Materiál maskovacího pokrytí

10 %
38 N/cm
1 týdny
HDPE

++
++

Tvorba ostrých barevných
přechodů

++

Vlastnosti
Vhodná pro citlivé povrchy
Zachycení barvy

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké
For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04368
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Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa
SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám
nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít
pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.

