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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=04334

tesa® ürünleri, her gün zorlu koşullar altında etkileyici bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamaktadır ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi
tutulmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan tüm teknik bilgi ve veriler, pratik deneyimlerden elde edinilen bilgimize dayalıdır. Bu bilgiler ortalama değerler
olarak kabul edilebilir,  şartname olarak değerlendirilmesi uygun değildir. tesa SE, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve tercih ettiği
uygulama yöntemine uygun olup olmadığını kendisi belirlemekle sorumludur. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size
danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır.

tesa® Professional 4334 Precision Mask®
Keskin Boya Kenarları için Yüksek Kaliteli Kâğıt Maskeleme Bandı

tesa® 4334 Keskin Kenar Maskeleme Bandı, uyumlu taşıyıcı kağıt ve mükemmel dengelenmiş akrilik yapışkanın kombinasyonu
sayesinde keskin boya kenarları elde etmeyi garantiler. Aynı zamanda kullanımı da çok kolaydır. İnce taşıyıcı sayesinde yüzeyde
kalınlık yapmaz ve boya yırtılmalarını önler. Profesyonel boya bandı ve uzmanlığınızın birleşimi, ortaya müşterilerinizi memnun
edeceğiniz  boya işleri çıkarmanızı sağlayacaktır. Ek olarak, zahmetli ve pahalı rötuş işlemlerinden tasarruf etmenizi sağlar.
tesa® 4334 Keskin Kenar Maskeleme Bandı, sprey boyama sırasında yüzeyleri maskelemek için ve ardından 120 ° C / 30
dakikaya kadar kadar fırında kurutmak için de önerilir. İnce ve düşük uzamaya sahip kağıdı sayesinde, düz ve uzun çizgi gibi iki
renk uygulamaları için son derece uygundur.

Ana Uygulama

▪ İç mekan maskeleme (6 aya kadar)
▪ Dış mekan maskeleme (8 haftaya kadar)
▪ Pürüzsüz ve hafif pürüzlü yüzeyler için
▪ Yüksek kaliteli boya ve vernik işleri için

Teknik Veriler

▪ Taşıyıcı malzemesi düz kâğıt
▪ Toplam kalınlık 90 µm
▪ Yapışkan türü akrilik
▪ Çeliğe yapışma 1.85 N/cm

▪ Kopma anındaki uzama 4 %
▪ Çekme direnci 30 N/cm
▪ UV-direnci 8 weeks

Özellikler

▪ Elle yırtılabilirlik
▪ Hassas yüzeyler için uygun
▪ Pürüzlü yüzeyler için uygun

▪ Boya tutunması
▪ Keskin renk Sınırı
▪ Uygunluk

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi:     çok iyi       iyi       orta        düşük

http://l.tesa.com/?ip=04334&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

