produktinformation
tesa® 4333 Professional

Premium afdækningstape for præcise og flade farvekanter på sarte overflader
tesa Precision Mask® 4333 malertape/afdækningstape egner sig perfekt til malerarbejde på sarte overflader, f.eks.
vægbeklædninger, tapeter og lakerede overflader. Som professionel afdækningstape er den ekstremt skånsom, men hæfter
alligevel sikkert på underlaget. Dermed forebygger den, at malingen løber, uden at beskadige underlaget. Denne innovative,
professionelle malertape består af et rivefast, ekstremt tyndt bæremateriale, som er belagt med et akrylbaseret klæbemiddel,
og er meget nem at bruge. Den er udviklet specielt til anvendelser, som kræver maksimal præcision.

Hovedanvendelse
▪
▪
▪

Til afdækning af meget sarte og kritiske overflader (f.eks. vægbeklædninger, tapeter, lakerede overflader)
Til glatte og let strukturerede overflader
Indendørs brug

Tekniske data
▪
▪
▪

Bæremateriale
Total tykkelse
Klæbertype

Papir (Glat)
80 µm
Akryl

▪
▪
▪

Klæbeevne på Stål
Brudforlængelse
Brudstyrke

▪
▪

Farveforankring
Skarp farvekant

0.5 N/cm
5%
32 N/cm

Egenskaber
▪
▪

Egnet til sarte overflader
Egnet til ru overflader

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:

meget god

god

middelgod

ringe

Yderligere information
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Bemærk venligst, at tape ikke bør efterlades på følsomme overflader i længere tid end en uge, da det kan medføre, at de
beskyttede overflader bliver beskadiget, når afdækningen fjernes. Inden brug af tape på sarte overflader bør der altid udføres en
test, hvor tapen efterlades i op til 24 timer.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04333
tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk
information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier
og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed
eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til
brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

