
produktinformation  

Si
de

 1
 a

f 1
  -

  F
ra

 o
g 

m
ed

 1
4/

03
/2

01
8 

 - 
 d

kd
k

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04365

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.

tesa® 4365 Professional
2-i-1: Afdækningsplast med premium malertape for knivskarpe malerkanter

Denne praktiske 2-i-1-løsning er en kombinationen af transparent, fleksibel afdækningsplast og den stærke tape Precision
Mask® 4334. Her sparer du både tid og kræfter, da tapen sikrer knivskarpe malerkanter, og den statiske folie sørger for, at
alle omgivelser forbliver rene – og det hele sættes op i kun ét arbejdsskridt. Når du kombinerer din faglige kunnen med
professionel afdækningsplast og tape af høj kvalitet, har du det perfekte grundlag for at opnå fremragende maleresultater,
som vil gøre dine kunder ekstremt tilfredse.

Hovedanvendelse

▪ Indendørs afdækning
▪ Til længerevarende opgaver (op til 5 måneder)
▪ 2-i-1-løsning til afdækning og beskyttelse af store områder
▪ Til glatte og let strukturerede overflader
▪ Flade, skarpe farvekanter ved mailing, lak, sprøjtemaling og afslibning
▪ Til maleropgaver, hvor en høj kvalitet er vigtig
▪ Statisk og præget afdækningsplast

Tekniske data

▪ Bæremateriale Papir (Glat)
▪ Total tykkelse 90 µm
▪ Klæbertype Akryl

▪ Klæbeevne på Stål 1.8 N/cm
▪ Brudforlængelse 4 %
▪ Brudstyrke 30 N/cm

Egenskaber

▪ Egnet til sarte overflader
▪ Egnet til ru overflader
▪ Farveforankring

▪ Skarp farvekant
▪ Fleksibilitet

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:     meget god       god       middelgod        ringe
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