
Produkt Information

tesa® Masking Professional
BNR 56212, 56270, 56271, 56299

tesa® Maskeringstejp Professional är vår bästa maskeringstejp hittills. Washipaper-kvaliteten garanterar precision och ger
knivskarpa och jämna färgkanter varje gång. Tack vare den rivtåliga tejpens mångsidighet fäster den utmärkt på en mängd
olika ytor och är lätt att ta bort.

Den lämnar inga spår efter sig i upp till sex månader vid inomhusanvändning och i upp till två månader vid
utomhusanvändning. Få professionella resultat av hög kvalitet med tesa® Maskeringstejp Professional

Egenskaper
• För högkvalitativ maskering vid målningsarbeten – du uppnår resultat av professionell kvalitet
• Original-washipapper – för enastående och exakta, skarpa färgkanter
• Kan avlägsnas utan att lämna efter sig rester i upp till sex månader inomhus och två månader utomhus
• Flexibel: Anpassar sig till en mängd olika ytor, gjord för målningsprojekt inomhus och utomhus
• Lämplig för alla typer av färg, lack och lasyr
• Lätt att använda: tesa® Maskeringstejp Professional är extra rivtålig

Produktegenskaper
• Applikationsområde Hemma
• Kvalite Premiumkvalitet
• Stark brottstyrka Ja
• Kan rivas av för hand Ja

• Form Rulle
• Batterier behövs Nej
• Batterier inkluderade Nej

Teknisk data
• Användningsområde Inomhus och utomhus
• Typ av häftämne Akrylat
• Bärare material Papper (Slätt, vit

silikoniserad)

• Brottstyrka 30 N/cm
• Total tjocklek 90 µm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=56212

http://l.tesa.com/?ip=56212

