
tesa® 4338 
Informação do produto

        Grau de máscara de alto desempenho - até 120 ° C

                 
tesa® 4338 é uma fita adesiva lisa de cor verde para aplicações de mascaramento de pintura altamente exigentes, 
especialmente em setores de transporte como marítimo, ferroviário, caminhão e vários outros onde é necessária alta 
conformabilidade e bordas de pintura limpas. O adesivo de borracha natural resistente ao envelhecimento tem uma 
boa aderência rápida, fornece usabilidade em ambientes externos por até sete dias, resistência a temperaturas de até 
120 °C / 248 F e remoção limpa.

Aplicação principal

• Alta visibilidade devido a cores vivas
•           Excelente manuseio (desenrolamento fácil e controlado, fácil de usar e de alta conformabilidade) 
• Para vários ciclos de secagem - até seis ciclos a 120 ° C / 40 min
•      Excelente aderência de tintas e enchimentos
•          Boa vara rápida para fixação segura de máscaras sem descolamento
•   Limpe as bordas da pintura
•          Resistência aos raios ultravioleta de sete dias para armazenamento curto ao ar livre de objetos mascarados

   Informações Técnicas (valores médios)

                  Os valores nesta seção devem ser considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para 
fins de especificação.

 Dados técnicos

• Material de suporte papel  
enrugado

•  Espessura total 145 µm
•   Tipo adesivo borracha natural

• Alongamento na ruptura 13 %
•  Resistência à tração 43 N/cm
•  Resistência à temperatura 120 °C

Adesão a

• aço 3.5 N/cm

Properties
•  Rasgabilidade da mão
•  Fácil de remover Sim
•   Ancoragem de tinta

• Borda de cor nítida
• Conformabilidade

Avaliação em todo o sortimento tesa®:     muito bem      bom      médio         baixo

Informação adicional

Mascaramento durante pintura spray com secagem em estufa até 120 °C.
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tesa® 4338 
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Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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