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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04378

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 4378 Easy Cover Auto
3 w 1 - Rozwiązanie do maskowania karoserii dla dużych powierzchni

tesa® 4378 Easy Cover Auto to wygodne rozwiązanie „3 w 1” przeznaczone do zabezpieczania dużych powierzchni przy
naprawianiu nadwozia samochodu.
W skład zestawu wchodzi:
1. Taśma maskująca tesa® 4309
2. Obrzeże z papieru
3. Folia maskująca HDPE
Główną zaletą jest połączenie mocnych stron poszczególnych komponentów.
a) tesa® 4309 to drobno krepowana, wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa papierowa taśma maskująca. Nadaje się do
stosowania przy malowaniu lakierami na bazie wody jak i rozpuszczalników, a także przy malowaniu natryskowym połączonym
z suszeniem w piecu lub promieniami podczerwonymi w temperaturze do 120°C.
b) Dodatkowe obrzeże z papieru wchłania lakier, stanowiąc tym samym doskonałą ochronę brzegów zabezpieczanych
obszarów najbardziej narażonych na zabrudzenia.
c) Folia HDPE chroni przed opadającymi kroplami natryskiwanego lakieru. Znaczne siły statyczne folii powodują jej dobre
przyleganie do chronionych części pojazdu.
Easy Cover Auto umożliwia jednej osobie samodzielne, szybkie i łatwe zabezpieczanie dużych obszarów. Ponadto zestaw tesa®
Easy Cover Auto zajmuje bardzo niewiele miejsca przy przechowywaniu, transporcie i utylizacji.

Główne zastosowanie

▪ Profesjonalne aplikacje maskujące podczas prac lakierniczych
▪ Maskowanie dużych powierzchni przed naprawami karoserii
▪ Ochrona przed cząsteczkami rozpylającymi

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika papier lekko
krepowany

▪ Grubość całkowita 170 µm
▪ Grubość powierzchni maskującej 10 µm
▪ Typ substancji klejącej kauczuk naturalny
▪ Przylepność do stali 3.5 N/cm

▪ Wydłużenie przy zerwaniu 12 %
▪ Odporność na rozciąganie 47 N/cm
▪ Odporność termiczna 120 °C
▪ Materiał dobrze maskujący HDPE
▪ Waga dodatkowego papieru

zabezpieczającego
37 g/m²

Właściwości

▪ Łatwo usuwalna tak
▪ Stabilność dla lakieru

▪ Precyzyjne krawędzie kolorów

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska
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