
tesa® Professional 4333
PV1 Precision Mask® Sensitive
informação produto
Fita adesiva profissional para limites lisos e precisos em superfícies sensíveis

Esta fita de proteção para reboco é adequada para quase todos os trabalhos de pintura no interior.
A fita 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive da tesa® destina-se a tintas de água e lacas; além disso, é também adequada
para técnicas profissionais com espátula.
A fita de proteção para reboco especialmente concebida para aplicações em superfícies sensíveis e críticas.
O material protetor liso molda-se facilmente à superfície e dá origem a rebordos perfeitamente precisos.

Principal Aplicação
Fita adesiva profissional para limites lisos e precisos em superfícies sensíveis

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins
específicos.

Dados Técnicos
• Material do suporte papel liso
• Espessura total 80 µm
• Tipo de massa adesiva acrílico

• Alongamento à ruptura 5 %
• Força de tensão 32 N/cm

Adesividade ao
• aço 0.5 N/cm

Propriedades
• Indicado para superfícies sensíveis
• Indicado para superfícies rugosas

• Ancoragem da tinta
• Margens pintadas definidas

Avaliação transversal da gama tesa®:    muito bom      bom      médio      baixo

Informação Adicional
Please note that adhesive tapes should not be left on sensitive surfaces for longer than one week as after that the
protected surfaces might get damaged during the de-masking of the tape . Before using an adhesive tape on a
delicate surface, please make a trial application for up to 24 hours.
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Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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