Ghid de decizie – Benzi de Mascare tesa® pentru Industrie
Categorie
Sablarea
Se suflă granule de nisip mare
cu aer la înaltă presiune, pe
suprafeţe de piatră şi sticlă
pentru a grava diferite modele

Acoperire cu pulbere

Utilizare

Rezolvare tesa®

Solicitare însemnată

tesa® 4434

Solicitare medie

tesa® 4432

Solicitare redusă

tesa® 4423

Temperatură înaltă

tesa® 4331
tesa® 4330

Exterioară

tesa® 4438 tesa® 4848
tesa® 50530 tesa® 50550

Interioară

tesa® 7133
tesa® 51136 tesa® 51134

tesa® 4657

Este o metodă cu ajutorul căreia se
pot acoperi suprafeţe fără a folosi
solventi. Suprafaţa de acoperire
este o pulbere lichida, care se încălzeşte, se topeşte şi se lipeşte pe
suprafaţa respectivă.

Protecţia suprafeţelor
Protecţia temporară a diferitelor
suprafeţe împotriva prafului,
umezelii, lovirilor, zgârieturilor.

tesa® 51408 tesa® 4154
tesa® 4287

Galvanizare
Proces de acoperire a metalelor cu
material metalic de exemplu nichel,
crom sau argint.

Acoperire umedă
Este o procedură prin care materialele de acoperire se aplica cu perii
de vopsire sau cu pulverizatorul pe
diferite suprafeţe, de exemplu pe
metale.

Specialităţi

tesa® 4319
tesa® 4308

tesa® 4324
tesa® 4174

Temperatură înaltă

tesa® 4318
tesa® 4309

tesa® 4304

Temperatură medie

tesa® 4316
tesa® 4323

tesa® 4317

Protecţia suprafeţelor mari

tesa® 4368

tesa® 4378

Încercaţi calitatea tesa®

O privire asupra tuturor Produselor
Tesa oferă o gamă larga de produse de diferite tipuri. Vă
sprijinim în toate fazele procesului tehnologic – de la sablare
cu nisip, la acoperire cu pulbere, galvanizare, acoperire umedă
şi protecţia suprafeţelor.

Prospectul tesa® este oferit de:

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile pe
baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Cu toate acestea tesa AG nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducânduse la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. De aceea 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.
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tesa® Benzi adezive de Mascare pentru
aplicaţii industriale speciale
tesa® Sortimentul de benzi Mascare pentru Aplicatii Industriale
Catalog de produse

tesa® - de incredere – rezistent - multifuncţional
Benzile de mascare tesa® oferă mai mult decât o simplă
protecţie la vopsit. Procesele industriale necesită diferite
tipuri de benzi de protecţie. In acest sens s-au creat benzi
speciale, pentru aplicaţii specifice.
Prezentăm în cele ce urmează cinci domenii de aplicare, iar
prezentul ghid vă va ajuta să alegeţi banda cea mai potrivită pentru
aplicatia Dvs. particulară.
Sablare
Acoperire cu pulbere
Protecţia suprafeţelor
Galvanizare
Acoperire umedă
Când căutaţi noi soluţii, benzile de mascare tesa® pot fi
avantajoase în procesele Dvs. de lucru.

Informaţii despre produs la Prima vedere
Sablarea
Date tehnice*

Solicitare însemnată
tesa ® 4434

– Suport de hârtie solidă, groasă şi rezistentă
– Conceput pentru taiere manuală
– Ideala pentru protectia suprafetelor din piatră
sau metal
– Pentru perioade mai lungi de sablare cu nisip
– Rezistenţă foarte bună (50 sec/4 bar)

Suport
din hartie neteda

Suport
Grosime totala [µm]

670

Aderenta (oţel) [N/cm]

2,7

Rezisenţă la rupere [N/cm]

180

Rezistenta in timp
[sec/4 bar]

Solicitare medie
tesa 4432
®

– Bandă de protecţie specială cu suport din hârtie
aspră şi rezistentă
– Adeziv puternic din cauciuc natural pentru o
aderenta ridicata
– Pentru protecţie în cazul sablării cu nisip la
suprafeţe din sticlă şi piatră
– Rezistenta normală (6 sec/4 bar)

Date tehnice*

– Bandă de protecţie Stencil (şablon pentru
vopsit) cu suport din hartie reaistenta şi
aderenţă puternică
– Se poate utiliza la sablare cu nisip pe suprafeţe
din sticlă
– Pentru lucrari de sigilare si fixare
– Rezistenta normală (<6 sec/4 bar)

Suport
din hartie neteda

Suport
Grosime totala [µm]

330

Aderenta (oţel) [N/cm]

6,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

83

Rezistenta in timp
[sec/4 bar]

6

Date tehnice*

Solicitare redusă
tesa ® 4423

50

Suport
Grosime totala [µm]

Suport
din hartie neteda
145

Aderenta (oţel) [N/cm]

4,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

57

Rezistenta in timp
[sec/4 bar]

<6

Acoperire cu pulbere
Temperatură înaltă
tesa ® 4331

tesa ® 4657

tesa ® 4330

* ????????????

– Protectie la lucrari de acoperire a metalului cu
pulbere contra zgârieturilor şi contra loviturilor
– Folie din poliester laminata cu pânză neţesută şi
cu adeziv din cauciuc siliconat
– Rezistenţă la temperatură până la 200°C

Date tehnice*
Suport

???

Grosime totala [µm]

175

Aderenta (oţel) [N/cm]

4,8

Rezisenţă la rupere [N/cm]

42

Rezistenţă la temperatură

Maximum 200°C/1 oră

– Suport textil rezistent, elastic, se poate rupe uşor
– Bandă de protecţie rezistentă la căldură pentru
industria constructoare de maşini
– Protecţie parţială în cazul tratării cu substanţe de
impregnare
– Rezistenţă la temperatură până la 180°C
– Se îndepărteaza fara resturi de adeziv

Suport

????

Grosime totala [µm]

110

– Pentru protectia suprafetelor la lucrari de
vopsire si care sunt expuse la temperaturi de
uscare ridicate
– Se îndepărteaza fara resturi de adeziv
– Rezistenţă la temperatură până la 140°C

Suport

Aderenta (oţel) [N/cm]

4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

53

Rezistenţă la temperatură

Maximum 180°C
/30minute

Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

Hârtie creponată
specială
290
4,8

Rezisenţă la rupere [N/cm]

108

Rezistenţă la temperatură

Maximum 140°C1 oră

Protecţia suprafeţelor
Date tehnice*

Exterioară
tesa ® 4438

– Protecţia suprafetelor in timpul vopsirii sau
lucrarilor de reparaţii a faţadelor
– Se îndepărteaza fara resturi de adeziv
– Rezistenţă la umiditate
– Rezistenta la UV pentru lucrari exterioare pana la
12 săptămâni

Suport
Grosime totala [µm]

Suport
din hartie neteda
167

Aderenta (oţel) [N/cm]

4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

33

Rezistenţă la UV

12

(săptămâni)
tesa ® 4848

– Recomandat pentru protecţia suprafeţelor plane –
piese din material plastic, sticlă, metal
– Aderenţă redusă
– Uşor de indepartat
– Maleabilitate buna

Suport

Film PE

Grosime totala [µm]

50

Aderenta (oţel) [N/cm]

1,9
11

Rezisenţă la rupere [N/cm]
Rezistenţă la UV

4

(săptămâni)
tesa ® 50530 – Conceputa pentru protecţia suprafeţelor sensibile
– Reduce posibilităţile de deteriorare ce pot surveni
in timpul lucrarilor de asamblare
– Rezistenţă la UV şi compatibilitate perfectă cu
vopseaua
– În cazul depozitării exterioare protejează
suprafaţa vopsită pe o perioadă de pana la 9 luni

Suport

tesa ® 50550 – Conceputa pentru protecţia suprafeţelor netede –
sticlă şi metal vopsit
– Rezistenţă la UV cel mult 6 luni
– Are o transparenţă bună
– Uşor de indepartat
– Maleabilitate buna

Suport

Film PO

Grosime totala [µm]

80

Aderenta (oţel) [N/cm]

1,0

Rezisenţă la rupere [N/cm]

16

Rezistenţă la UV

9

(săptămâni)

???Polyolefin

Grosime totala [µm]

65

Aderenta (oţel) [N/cm]

0,1

Rezisenţă la rupere [N/cm]

20

Rezistenţă la razele
ultraviolete (săptămâni)

Interioară
tesa ® 7133

6

Date tehnice*
– Se recomandă pentru protecţia suprafeţelor aspre
– ţesături / textile şi piese din material plastic cu
granulaţie
– Aderenţă medie
– Uşor de indepartat
– Maleabilitate medie

tesa ® 51136 –
–
–
–

tesa ® 51134 –
–
–
–

Rezistenţă la temperatură până la 100°C
Rezistenţă deosebită împotriva zgârieturilor
Tack bun pe o gamă largă de suprafeţe
Maleabilitate buna

Rezistenţă la temperatură până la 90°C
Rezistenţă bună împotriva zgârieturilor
Tack bun pe o gamă largă de suprafeţe
Maleabilitate foarte buna

Suport

PP

Grosime totala [µm]

80

Aderenta (oţel) [N/cm]

2

Rezisenţă la rupere [N/cm]

133

Rezistenţă la temperatură

Maximum 120°C/1 oră

Suport

Film PE

Grosime totala [µm]

105

Aderenta (oţel) [N/cm]

2,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

18

Rezistenţă la temperatură

Maximum 100°C/1 oră

Suport

Film PE

Grosime totala [µm]

85

Aderenta (oţel) [N/cm]

2,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

15

Rezistenţă la temperatură

Maximum 90°C/1 oră

Galvanizare
tesa ® 51408 – Rezistenţă deosebită la temperatură
– Performante ridicate ale benzii
– Ideala pentru protectie pe termen lung impotriva
temperaturii
– Rezistenţă bună la acizi şi baze

tesa ® 4154

tesa ® 4287

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Galvanizarea metalelor
Protecţia sticlei şi metalului în timpul gravării
Rezistenţă bună la acizi şi baze
Adeziv din cauciuc

Bandă adezivă din polipropilenă pretensionata
Indicata pentru lucrari de galvanizare
Rezistenţă bună la acizi şi baze
Rezistenţă bună la rupere, elongatie redusa
Suport foarte rezistent

Suport

Poliamida

Grosime totala [µm]

65

Aderenta (oţel) [N/cm]

2,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

60

Rezistenţă la temperatură

Maximum 260°C/
timp scurt

Suport

PVC

Grosime totala [µm]

65

Aderenta (oţel) [N/cm]

3

Rezisenţă la rupere [N/cm]

60

Rezistenţă la temperatură

Maximum 70°C/1 oră

Suport

PP

Grosime totala [µm]

80

Aderenta (oţel) [N/cm]

4,2

Rezisenţă la rupere [N/cm]

193

Rezistenţă la temperatură

Maximum 100°C/
timp scurt

Acoperire umedă
Specialităţi
tesa ® 4319

tesa ® 4324

tesa ® 4308

tesa ® 4174

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Date tehnice*
Indicata pentru protectie in timpul zugravelii
Rezistenţă la temperatură până la 60°C
Foarte creponata, elastica, şi rezistenta la rupere
Capacitate de intindere deosebită

Bandă de protecţie pentru vopsit cu spray
Uscare în cuptor până la 80°C
Puţin creponata, elastica, rezistenţă la umiditate
Se întinde bine, rezistenţă deosebită la rupere
Adeziv soft indicat pentru suprafete aspre

Suport
Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

Hârtie puternic
creponată
375
4,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

28

Rezistenţă la temperatură

Maximum 60°C/1 oră

Suport
Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

Hârtie creponată
specială
280
3,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

47

Rezistenţă la temperatură

Maximum 80°C/1 oră

– Rezistenţă la temperatură până la 110°C (30
minute)
– Suport deosebit de elastic pentru curbe sau linii
drepte lungi
– Indicata pentru vopseli din 2 componente şi / sau
pe bază de apă
– Suportul impiedica patrunderea vopselei

Suport

Hârtie uşor creponată

– Rezistenţă la temperatură până la 150°C
– Foarte subţire – nu se strange
– Maleabilitate buna pe suprafeţe de mai multe
dimensiuni

Suport

Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

170
4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

50

Rezistenţă la temperatură

Maximum 110°C /
30 minute
PVC

Grosime totala [µm]

110

Aderenta (oţel) [N/cm]

3,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

25

Rezistenţă la temperatură

Maximum 150°C/1 oră

Acoperire umedă
Temperatură înaltă
tesa ® 4318

tesa ® 4304

tesa ® 4309

– Pentru vopsire prin pulverizare urmată de uscare
în cuptor la temperatura de cel mult 160°C
– Aderenţă bună la suprafeţele vopsite şi la
sistemele de vopsit critice
– Îndepărtare fără urme de adeziv de pe cauciuc,
vopsea şi sticlă – de asemeni si temperaturi joase

Date tehnice*
Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

42

Rezistenţă la temperatură

Maximum 160°C/1 oră

– Protecţie pentru lucrări de vopsit cu uscare în
cuptor până la cel mult 140°C
– Indicata pentru vopselele pe baza de solvent sau
apă
– Flexibila, se poate intinde
– Grad ridicat de absorbtie a vopselii
– Se îndepărteaza fără urme de adeziv după
uscare în cuptor

Suport

– Protecţie pentru lucrări de vopsit cu uscare în
cuptor până la cel mult 120°C
– Protecţia suprafetelor din metal vopsit, sticlă,
cauciuc sau cele cromate
– Grad ridicat de absorbtie a vopselii
– Uşor creponata, întindere şi elasticitate deosebită
– Se desfasoara usor

Suport

tesa ® 4317

tesa ® 4323

– Protecţia suprafetelor din metal vopsit, sticlă,
cauciuc sau cele cromate
– Pentru temperaturi până la 100°C
– Uşor creponata, subţire, flexibila

– Bandă de protecţie din hârtie fin creponată
– Indicata pentru aplicatii in timpul uscarii în cuptor
până la temperaturi de cel mult 80°C
– Se poate utiliza la piesele din metal vopsit, sticlă,
cauciuc sau cele cromate

– Bandă de protecţie din hârtie fin creponată
– Indicata pentru aplicatii de uz general
– Rezistenţă la temperatură până la 50°C (pentru o
perioadă de timp scurtă)

tesa ® 4378

Hârtie creponată
specială
180

Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

4,8

Rezisenţă la rupere [N/cm]

42

Rezistenţă la temperatură

Maximum 140°C/1 oră
Hârtie creponată
specială
170

Grosime totala [µm]
Aderenta (oţel) [N/cm]

3,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

48

Rezistenţă la temperatură

Maximum 120°C/1 oră

Date tehnice*
Suport

Hârtie uşor creponată

Grosime totala [µm]

140

Aderenta (oţel) [N/cm]

3,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

37

Rezistenţă la temperatură

Maximum 100°C/1 oră

Suport

Hârtie uşor creponată

Grosime totala [µm]

140

Aderenta (oţel) [N/cm]

3,3

Rezisenţă la rupere [N/cm]

36

Rezistenţă la temperatură

Maximum 80°C/1 oră

Suport

Hârtie uşor creponată

Grosime totala [µm]

130

Aderenta (oţel) [N/cm]

3

Rezisenţă la rupere [N/cm]

34

Rezistenţă la temperatură

Maximum 50°C/1 oră

Protecţia suprafeţelor mari
tesa ® 4368

4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

Temperatură medie
tesa ® 4316

Hârtie creponată
specială
170

Suport

Date tehnice*

– Solutie 2 în 1, compusa dintr-o folie HDPE
(polietilenă de mare densitate) şi tesa® 4306,
bandă de mascare uşor creponată
– Indicata pentru protectia dintr-o singura miscare a
suprafetelor mari
– Rezistenţă la temperatură până la 60°C
– Se îndepărteaza fara urme de adeziv

Suport

– Solutie 3 in 1, compusa dintr-o bandă de
mascare din hârtie tesa® 4309, dintr-o hartie de
mascare şi din folie HDPE
– Protectia suprafetelor in cazul vopsirii prin
pulverizare
– Rezistă la temperatură până 120°C
– Fin creponata şi se întinde deosebit de bine

Suport

Hârtie uşor creponată

Grosime totala [µm]

165

Aderenta (oţel) [N/cm]

3,4

Rezisenţă la rupere [N/cm]

37

Rezistenţă la temperatură

Maximum 60°C/1 oră

Grosime totala [µm]

Hârtie creponată
specială
170

Aderenta (oţel) [N/cm]

3,5

Rezisenţă la rupere [N/cm]

48

Rezistenţă la temperatură

Maximum 120°C/1 oră

