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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04844

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® Professional 4844
Premium riflet bygge- og beskyttelsestape til glatte flader

tesa® 4844 er udviklet specielt til beskyttelse af glatte overflader mod snavs og beskadigelse under maler- og betonarbejde
af enhver art. Den består af et stabilt, riflet foliemateriale, som er belagt med et UV-bestandigt naturgummibaseret
klæbemiddel. Takket være de tværgående riller er tapen let at rive over, og afrivningskanterne bliver pæne og lige med helt
vinkelrette hjørner. Dermed kan byggetapen anbringes hurtigt og præcist i alle hjørner og rette vinkler. Denne byggetape
består af en robust bærefolie belagt med et lys- og aldersbestandigt klæbemiddel af naturgummi.

Hovedanvendelse

▪ Udendørs brug
▪ Beskyttelse af glatte overflader under beton- og malerarbejde
▪ Kan anvendes fra 5 °C
▪ Brug i op til 2 uger

Tekniske data

▪ Total tykkelse 140 µm
▪ Klæbeevne på Stål 1.7 N/cm
▪ Brudforlængelse 120 %

▪ Brudstyrke 22 N/cm
▪ 2 uger

Egenskaber

▪ Kan overrives i hånden
▪ Egnet til ru overflader
▪ Farveforankring

▪ Skarp farvekant
▪ Fleksibilitet

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:     meget god       god       middelgod        ringe
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