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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04378

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® 4378 Easy Cover® Auto
3-in-1 master oplos

tesa® 4378 EasyCover® Auto is een gemakkelijke 3-in-1-oplossing voor het maskeren van grote oppervlakken voor
autocarrosseriereparatie. Het systeem omvat:
1. Maskeringstape tesa® 4309
2. Maskeringspapierrand
3. HDPE maskeringsfolie
Het voornaamste pluspunt is de combinatie van de voordelen van de afzonderlijke componenten.
a) tesa® 4309 is een uitermate rekbare en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe. Hij is geschikt voor lak op water-
en oplosmiddelbasis en kan worden gebruikt voor lakspuiten met daaropvolgend oven- of IR-drogen tot een temperatuur van
120°C.
b) De extra papierrand zorgt voor een perfecte lakabsorptie op de meest kritieke plekken dicht bij de reparatie.
c) De HDPE-folie dient als bescherming tegen spuitdeeltjes. Hij is speciaal behandeld voor een betere lakhechting. Dankzij de
statische eigenschappen kleeft de folie op de carrosserie.
Met EasyCover® Auto kan één persoon gemakkelijk en snel grote oppervlakken afdekken. Voor opslag, transport en afvoeren
is tesa® EasyCover® Auto zeer ruimtebesparend.

Voornaamste toepassing

Maskeren van grote oppervlakken voor lakwerkzaamheden bij carrosseriereparatie.

Technische gegevens

▪ Drager licht gecrêpt papier
▪ Totale dikte 170 µm
▪ Dikte van maskeerbedekking 10 µm
▪ Type kleefmassa natuurrubber
▪ Kleefkracht op staal 3.5 N/cm

▪ Rek bij breuk 12 %
▪ Rekkracht 47 N/cm
▪ Temperatuurbestendigheid 120 °C
▪ Materiaal van maskeerbedekking HDPE
▪ Gewicht van extra

beschermingspapier
37 g/m²

Eigenschappen

▪ Gemakkelijk te verwijderen ja
▪ Verfverankering

▪ Scherpe kleurrand

Evaluatie relevant tesa® assortiment:     zeer goed       goed       matig        slecht

http://l.tesa.com/?ip=04378&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

