tesa® Professional 4402
Easy Cover® Precision Standard
product informatie

Met de afdekfolie van tesa Easy Cover® 4402 (incl. tesa® 4344 Precision Mask® Standard) bespaart u tijd en moeite. Dankzij
deze praktische 2-in-1 oplossing beschermt u uw omgeving snel en veilig in slechts één stap. Zelfs grote oppervlakken –
meubels, vloeren of muren – maskeert u in een mum van tijd, dankzij de doordachte aanpak van de verschillende formaten.
Met tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard hebt u een belangrijke troef in handen om vlekkeloos verfwerk af te
leveren. In combinatie met uw deskundige vakmanschap zet u resultaten neer waarvan uw klanten onder de indruk zullen
zijn.

Voornaamste toepassing
• Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig maskeren in
één stap
• Combinatie van afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk
• Voor strakke en nauwkeurige verfranden
• Langdurige toepassing op gladde en lichte structuuroppervlakken (tot 3 maanden)
• Perfecte basis voor uitmuntende schilderwerken binnenshuis

Technische informatie
De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor speciﬁeke doelen.

Kleeracht op
• staal

Washi papier
90 µm
8 µm
acryl

Rek bij breuk
Rekkracht
UV-bestendigheid
Materiaal van
maskeerbedekking

4%
30 N/cm
4 Weken
HDPE

1.7 N/cm

Eigenschappen
• Geschikt voor gevoelige
oppervlakken
• Geschikt voor ruwe oppervlakken
• Verfverankering

Evaluatie relevant tesa® assortiment:

•
•
•
•

• Scherpe kleurrand
• Hanteerbaarheid

zeer goed

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=04402

goed

matig

slecht
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Technische gegevens
• Drager
• Totale dikte
• Dikte van maskeerbedekking
• Type kleefmassa
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Disclaimer

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=04402
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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.

