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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04156

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles
onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden.
Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken,
expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk
of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

tesa® 4156 PV1
Gespecialiseerde tape voor filmmastering

tesa® 4156 PV 1 is een speciale tape ontworpen voor het maskeren van film en negatieven. De tape is verkrijgbaar in lithored
(kleur 57).

▪ tesa® 4156 PV 1 is licht en verouderingsbestendig en kan gemakkelijk verwijderd worden zonder splijten en scheuren. De
tape laat eveneens geen residu achter.

▪ tesa® 4156 PV 1 kan makkelijk aangebracht worden doordat de tape tijdens het positioneren vlak ligt en geen opkrullende
randen vertoont.

▪ tesa® 4156 PV 1 zorgt voor een betrouwbare maskering met een perfecte omtrekdefinitie.
▪ tesa® 4156 PV 1 is in hoge mate transparant voor het menselijk oog, zelfs zonder gebruik van een lichttafel. Reeds

gemaskeerde delen blijven daardoor zichtbaar, zodat een nauwkeurige positionering van de tape mogelijk is.
▪ Dankzij zijn speciale eigenschappen is tesa® 4156 PV 1 tevens geschikt voor het splicen van film.
▪ tesa® 4156 PV 1 wordt aanbevolen voor gebruik met de tesa® lithodispensers 6082 en 6090. Speciaal ontworpen voor

lithowerk laat het rechte blad geen gekartelde randen achter.

Voornaamste toepassing

tesa® 4156 PV1 is een gespecialiseerde tape voor bevestiging van film en negatieven

Technische gegevens

▪ Drager cellofaan
▪ Kleur Litho-rood

▪ Totale dikte 60 µm

http://l.tesa.com/?ip=04156&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

