tesa® 4378 Easy Cover® Auto

Easy Cover 4378 - řešení pro jednoduché a rychlé
maskovaní větších ploch při teplotách do 120 °C

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu
tesa® 4378 Easy Cover Auto je pohodlné řešení "3 v 1" pro maskování velkých ploch při karosářských opravách. Výhodný systém
zahrnuje:
1. Maskovací pásku tesa® 4309
2. Maskovací papírový lem
3. HDPE maskovací fólii
Hlavní výhodou je kombinace výhod pro jednotlivé komponenty.
a) tesa® 4309 je jemně krepovaná, extrémně natahovatelná a flexibilní papírová maskovací páska. Je vhodná pro barvy obsahující
rozpouštědla i barvy ředitelné vodou. Lze použít pro nástřik s následným horkovzdušným nebo IR sušením až do teploty 120 ° C.
b) dodatečný papírový okraj zajišťuje dokonalou absorbci barvy u nejcitlivějších oblastí poblíž místa opravy.
c) HDPE fólie slouží k ochraně proti rozstřiku částic. Je speciálně upravena pro lepší přilnavost nátěru. Vzhledem k vysokému
statické náboji zůstane "přichycena" na karoserii auta.
Easy Cover Auto umožňuje za pomoci jediného člověka zakrývání velkých ploch snadno a rychle. Při skladování, přepravě a likvidaci
po použití výrobku tesa® Easy Cover Auto dochází k velké úspoře místa.

Použití
Maskování velkých ploch před nátěrem v karosářských opravnám.

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

jemně krepovaný papír
170 µm
10 µm
přírodní kaučuk
3.5 N/cm

Protažení do přetržení
Síla přetržení
Teplotní odolnost
Materiál maskovacího pokrytí
Hmotnost dalšího ochranného
papíru

12 %
47 N/cm
120 °C
HDPE
37 g/m²

ano
++

Tvorba ostrých barevných
přechodů

++

Vlastnosti
Snadno odstranitelná
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=04378
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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.

