productinformatie
tesa® 4322

Extreem rekbare papieren maskeringstape voor schilderwerk en verpakkingsdoeleinden
tesa® 4322 is een papieren maskeringstape met een sterke crêpe voor algemene doeleinden en tal van toepassingsgebieden
en is met name geschikt voor het maskeren van krommingen.

Voornaamste toepassing
Het product wordt met name aanbevolen voor alle standaard maskeringswerkzaamheden bij schilderen en verfspuiten met
luchtdrogende verf. De extreem grote rekbestendigheid van de flexibele rug garandeert – zelfs in scherpe krommingen – een
goede hechting. Goede flexibiliteit maakt het kleven op gecompliceerde contouren en ruwe oppervlakken mogelijk. Het is tevens
geschikt voor het bevestigen van papieren maskeringen, voor verpakkings- en bundelingstoepassingen en voor maskeren voor
sealing. tesa® 4322 wordt tevens gebruikt voor het versterken van bovenwerk in de schoenenindustrie.

Technische gegevens
▪
▪
▪
▪

Drager
Totale dikte
Type kleefmassa
Kleefkracht op staal

zeer gecrêpt papier
380 µm
natuurrubber
5 N/cm

▪
▪
▪

Rek bij breuk
Rekkracht
Temperatuurbestendigheid

▪
▪

Verfverankering
Hanteerbaarheid

58 %
28 N/cm
60 °C

Eigenschappen
▪
▪

Met de hand afscheurbaar
Gemakkelijk te verwijderen

Evaluatie relevant tesa® assortiment:

ja
zeer goed

goed

matig

slecht
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Het product wordt met name aanbevolen voor alle standaard maskeringswerkzaamheden bij schilderen en verfspuiten met
luchtdrogende verf. De extreem grote rekbestendigheid van de flexibele rug garandeert – zelfs in scherpe krommingen – een
goede hechting. Goede flexibiliteit maakt het kleven op gecompliceerde contouren en ruwe oppervlakken mogelijk. Het is tevens
geschikt voor het bevestigen van papieren maskeringen, voor verpakkings- en bundelingstoepassingen en voor maskeren voor
sealing. tesa® 4322 wordt tevens gebruikt voor het versterken van bovenwerk in de schoenenindustrie.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04322
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.

