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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04848

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® 4848 Professional
Overfladebeskyttelsesfolie UV 4 uger

tesa® 4848 er en selvklæbende transparent og miljøvenlig PE-folie, som er belagt med en akrylbaseret klæbemasse.
Overfladebeskyttelsesfolien er nem at bruge og beskytter overflader (f.eks. glas) mod malingsstænk, mange kemikalier, fugt,
beskadigelse og tilsmudsning af enhver art. Overfladebeskyttelsesfolien er UV-bestandig, kan bruges i 4 uger og er nem at
fjerne.

Hovedanvendelse

▪ Indendørs og udendørs brug
▪ Til malerarbejde, pudsearbejde og facadearbejde
▪ Beskyttelse af store områder mod snavs og beskadigelse
▪ Ideel til beskyttelse af vinduer.

*Vi anbefaler på det kraftigste at teste overfladen på en usynligt sted, da tapen kan efterlade klæberester eller skygger, hvis
overfladen er gammel eller forvitret.

Tekniske data

▪ Bæremateriale PE-film
▪ Total tykkelse 48 µm
▪ Klæbertype Akryl

▪ Klæbeevne på Stål 0.8 N/cm
▪ Brudforlængelse 200 %
▪ Brudstyrke 12 N/cm

Egenskaber

▪ Let at fjerne Ja

Yderligere information

Udendørs anvendelse stiller store krav til selvklæbende tape og kræver øget præcision med hensyn til testning af underlaget.
Såfremt overfladen består af f.eks. PVC, lakeret metal, træ eller fernis bør folien testes på overfladen inden anvendelse. På
forvitrede overflader - især PVC og metal - kan der opstå klæberester eller misfarvning, når folien fjernes.
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