
tesa® PRO 66965
Produktové Informace

Trvanlivá, průsvitná a tenoučká lepicí montážní páska, oboustranná – výborně se hodí pro
využití uvnitř i venku

Produktbeskrivning
Slouží k upevňování plochých objektů uvnitř i venku: Hodí se na nejrůznější povrchy – sklo, dlaždice, povrchově upravené
dřevo či různé typy plastů. Dokonale průhledná a mimořádně tenká páska odolá teplotě až do 100 °C. Je odolná proti
vlhkosti, některým chemikáliím, změkčovadlům a UV záření. Jediný pruh o délce 10 cm udrží až 2 kg. Jde o skvělé řešení,
když potřebujete něco připevnit na průhledný pevný povrch.

Charakteristika
• Silná a trvanlivá: Dlouhodobě odolá teplotě až do 100 °C, je odolná proti poškození vlhkem, některými chemikáliemi,

změkčovadly a UV paprsky.
• Téměř neviditelná: Průhledná páska drží na hladkém povrchu (sklo, dlažba, dřevo či různé typy plastů).
• Výborná pro využití uvnitř i venku: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečné připevnění plochých objektů – cedulí,

teploměrů apod.
• Snadné použití: Montážní pásku lze rozstříhat na jednotlivé malé či velké lepicí proužky optimálních rozměrů.

Aplikace
Snadné použití:
• Abychom naplno využili sílu a možnosti montážní pásky, musí být objekt a povrch očištěný od prachu, špíny a mastnoty
• Nejprve připevněte na hrubší povrch
• Použijte svislé pruhy po celé délce objektu či povrchu.
• Silně přitiskněte a držte přinejmenším 5 sekund
• Při odstranění opatrně odlepte montážní pásku od zdi. Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na

objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit s odstraňovačem lepidla tesa.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?mp=66965

http://l.tesa.com/?mp=66965

