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Opis produktu
tesa® 4244 PV0 to elastyczna taśma z miękkiego PVC oraz masy klejącej z kauczuku naturalnego. Przeznaczona do
precyzyjnego zabezpieczania powierzchni, gdzie wymagane jest uzyskanie bardzo wyraźnych krawędzi lakierniczych, 
w szczególności w przypadku malowanych i niemalowanych części z tworzyw sztucznych. Taśma o grubości 110μm 
pozwala uzyskać ostre krawędzie malarskie, gdzie miękki nośnik z PVC zapewnia odpowiednią elastyczność.
Dzięki odporności na temperaturę 140°C/1h, tesa® 4244 PV0 nadaje się do większości zastosowań maskujących
wymagających średnich temperatur, tak jak np. lakierowanie zderzaków samochodowych. Do taśmy tesa® 4244 PV0 
dostępne są standardowe i dostosowane do potrzeb klienta aplikatory, umożliwiające wydajne naklejanie taśmy.

Zastosowania:
tesa® 4244 PV0 nadaje się do różnych zastosowań maskujących.
Przykładowe aplikacje to:
• Maskowanie zderzaków samochodowych
• Maskowanie wąskich łuków i trudnych kształtów 3D
• Maskowanie zgodne ze specjalnymi wymaganiami w zakresie stosowania PVC lub halogenów
W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem 
jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Właściwości produktu:
• Odporność na temperatury do 140°C/1h
• Elastyczność, podczas suszenia w piecu dostosowuje się do zmian wymiarów
• Dobrze przystosowuje się do powierzchni wielowymiarowych
• Brzegi taśmy nie unoszą się
• Usuwanie bez pozostawiania śladów

Elastyczna taśma maskująca do precyzyjnego lakierowania wzorów 
w branży motoryzacyjnej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.

Dane techniczne:
materiał nośnika folia PVC 
typ substancji klejącej kauczuk naturalny

Właściwości:
wydłużenie przy zerwaniu 237 %
odporność na rozciąganie 27 N/cm
odporność termiczna 140 °C

odporność termiczna (pp-epdm) 140 °C
odporność termiczna (lakier) 140 °C

Siła przyczepności:
stali: 3.7 N/cm

grubość całkowita: 110 um
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Elastyczna taśma maskująca do precyzyjnego lakierowania wzorów 
w branży motoryzacyjnej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.

Właściwości
można urwać ręką
łatwo usuwalna    Tak
nadaje się do cięcia wykrojnikami Tak
stabilność dla lakieru 

Ocena dla istotnych właściwości produktów: 
bardzo dobra    dobra    średnia    niska

Dodatkowe informacje
tesa® 4244 dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z paskiem ochronnym z papieru 4244 PV4:
- przyczepność do stali = 4,7N/cm
- siła odkształcenia od paska ochronnego = 14cN/cm
Wykrojniki są dostępne pod kodem tesa® 54244.

precyzyjne krawędzie kolorów
odporność na mycie pod ciśnieniem
nadaje się do nierówności
niepalność


