
tesa® Professional 4435
UV maskovacia páska
Produktové Informácie
UV Maskovacia páska

tesa® 4435 je mierne krepovaná maskovacia páska odolná proti UV žiareniu, skladajúca sa z modrého papieru a lepidla
z prírodného kaučuku. Maskovacia páska má vyváženú priľnavosť. Ľahko sa používa a dá sa ručne odtrhnúť. Vďaka UV
odolnosti je určená predovšetkým pre vonkajšie maliarske práce - a to i na mierne drsné povrchy. Po nalepení vonku ju
možno ponechať nalepenú až 2 týždne. Šetrí tým čas i peniaze, pretože počas jedného zakrytia zvládnete vykonať viacej
pracovných úkonov. tesa® 4435 je ideálnym základom pre profesionálne a precízne lakovanie.

Charakteristika
• Vhodná pre všetky vonkajšie maliarske, lakýrnicke a ľahšie omietacie práce
• Vonku odstrániteľná až do 2 týždňov

*Odolnosť voči roztrhnutiu
• Odolná voči UV žiareniu a vlhkosti až po dobu 2 táždňov
• Použiteľná pre všetky druhy farieb a lakov
• Odstrániteľná bez zanechania stôp

Upozornenie:
• Pred použitím lepiacej pásky na zvetralý či starší povrch, preveďte prosím skušobnú aplikáciu pre overenie jeho stability.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Technické údaje
• Materiál nosiča jemne krepovaný

papier
• Farba modrá
• Celková  hrúbka 145 µm
• Druh lepidla prírodný kaučuk

• Predĺženie pri pretrhnutí 12 %
• Sila pretrhnutia 38 N/cm
• UV odolnosť 2 weeks

Priľnavosť
• na oceľ 2.8 N/cm

Vlastnosti
• Odtrhnuteľná rukou
• Vhodná pre hrubé povrchy

• Zachytenie farby
• Prispôsobivosť

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:    veľmi dobré      dobré      stredné      nízke
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=04435

http://l.tesa.com/?ip=04435
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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