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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.

tesa® 4434
Materiál pro šablony při pískování, ochraně a zpevňování
PRODUKTOVÉ INFORMACE

 

Popis produktu

tesa® 4434 je speciální maskovací páska se silným, pevným a odolným papírovým nosičem, který byl vyvinut především pro ruční
řezání. Vzhledem k extrémní odolnosti tesa® 4434 se používá hlavně jako ochrana materiálu při broušení či řezání, či během tvorby
výseků v obuvnickém, kožedělném a kovo průmyslu a další ochranu produktů.

Použití

Vzhledem k síle a odolnosti je tesa® 4434 vhodná také pro posílení svršku (usně) a obuvnických podrážek.

Technické údaje

Materiál nosiče hladký papír
Celková tloušťka 670 µm
Druh lepidla přírodní kaučuk
Přilnavost na ocel 2.7 N/cm

Protažení do přetržení 6 %
Síla přetržení 180 N/cm
Teplotní odolnost 60 °C

Vlastnosti

Odtrhnutelná rukou o
Řezání plotterem ++
Vhodná pro pískování ++

Zachycení barvy ++
Tvorba ostrých barevných
přechodů

o

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

Další informace

Šablony z pásky tesa® 4434 se používají pro pískování náhrobků a pomníků, na ochranu destiček se sériovým čislem během
odstraňování koroze z ocelových nádob a pro maskování během pískování v mosnících mostů a strojních konstrukcí.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04434 Page 1 of 1 / As of  09/22/14

http://l.tesa.com/?ip=04434&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

