
tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive 

Banda de hârtie cu grad înalt de mascare pentru acoperire                                  

precisa si neteda a marginilor suprafetelor sensibile 

 

INFORMATII DESPRE PRODUS 

 

Descrierea produsului 

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive este compusa dintr-un suport rezistent din hârtie rezistenta foarte 

subtire acoperit cu un strat de adeziv din cauciuc natural. Materialul suport gros si plat asigura 

adaptabilitatea înalta a produsului la diverse suprafete. În plus, formula deosebita a adezivului confera 

o aderenta scazuta dar sigura, necesara aplicatiilor de mascare a suprafetelor sensibile, delicate. Acest 

lucru asigura îndepartarea usoara chiar si la o saptamâna de la aplicare, ceea ce permite multiple 

activitati într-un singur pas de aplicare. 

 

 Domeniul principal de aplicare 

Aceasta banda este potrivita majoritatii aplicatiilor de vopsire interioara. tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive 

este potrivita vopselurilor si lacurilor pe baza de apa si este corespunzatoare chiar si tehnicilor exigente de 

spatula. Este proiectata special pentru aplicare pe suprafete sensibile, delicate, cum ar fi lemnul, tapetul si 

suprafete proaspat vopsite. Suportul din material plat este extrem de adaptabil la suprafete si are ca rezultat 

margini vopsite extrem de precis. 

 

 Date tehnice 

 Material suport  hârtie plana   Elongatie la rupere  4,5% 

 Tipul adezivului  cauciuc natural   Rezistenta la întindere  41 N/cm 

 Grosime totala  85 µm    Rezistenta la UV  7 zile la interior 

 Aderenta la otel  0,6 N/cm 

     

 



Caracteristici 

Adecvat suprafetelor sensibile ++  Margini vopsite drepte ++  Fixarea vopselei ++ 
Rezistenta la ruperea cu mâna +   Adecvat suprafetelor aspre o 

 

Evaluare în comparatie cu sortimente tesa® relevante: ++ foarte bine, + bine, o mediocru, - slab 

 

Informatii suplimentare 

Va atentionam ca benzile adezive nu trebuie lasate pe suprafete sensibile pentru mai mult de o saptamâna, dat 

fiind faptul ca dupa aceea pot aparea reziduuri în momentul îndepartarii. Înaintea utilizarii benzii pe suprafete 

delicate, va rugam faceti o aplicare de testare de pâna la 24 de ore. 


