
Pentru informatii suplimentare viziați https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/tesa-easy-cover-hartie-universal.html
Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate

informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici

mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop.

Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de

aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă

INFORMAȚII PRODUS

tesa® Easy Cover Folie de acoperire UNIVERSALĂ

58880 – 20MX150MM

Aplicații principale

•Bună aderență pe aproape toate suprafețele

•Hârtia netedă previne murdărirea suprafețelor

•Poate fi folosite cu toate tipurile de vopsea

tesa® Easy Cover Folie de acoperire UNIVERSALĂ este un produs prietenos cu mediul care 

combină o folie din hârtie netedă, pentru mascarea suprafețelor mari și o bandă de mascare tesa® 

pentru o aplicare ușoară. Banda auto-adezivă este lipită direct de-a lungul unei părți a  foliei de 

mascare și acest lucru face posibilă fixarea cu ușurință de perete sau de orice altă suprafață. Ajută 

la realizarea unui zugrăvit cu margini de culoare definite precis, în timp ce hârtia protejează eficient 

podeaua și mobilierul de orice stropi de vopsea.

Date tehnice & Proprietăți

Dimensiune 58880 – 20MX150MM

Rezistenţa la rupere 33 N/cm

Elongație 9%

Adeziv Cauciuc natural

Suport Hârtie 

Grosimea benzii 125 μm

Greuateta hârtiei 35g

Culoare Maro

Aderemță la oțel (inițială) 2.5 N/cm
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Informații suplimentare & Poză produs
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