
tesa® PRO 66751
Produktové Informace

Silná odolná oboustranná lepicí montážní páska, pro celou řadu použití, odolná proti
extrémním teplotám.

Produktbeskrivning
Páska tesa PRO Mounting Outdoor urychluje a usnadňuje řemeslníkům práci ve venkovním prostředí. Díky spolehlivé
a účinné lepicí síle výborně drží na náročném povrchu (dlaždice, cihly, kov, tvrdé plasty). Zákazníkům tak můžete
nabídnout trvalé a bezpečné upevnění důležitých objektů (dopisní schránky, čísla na domech) pomocí pásky odolné proti
UV záření, vlhkosti i teplotním extrémům.

Charakteristika
• Silná a trvanlivá: Páska tesa PRO Mounting Outdoor je skvělou volbou pro snadné a trvalé upevnění objektů v exteriéru

– je odolná proti UV záření, vlhkosti i teplotním extrémům.
• Páska pro použití v exteriéru udrží až 1 kg na 10 cm pásky – pro ploché objekty s tloušťkou až 10 mm – hodí se pro

většinu hladkých a přiměřeně pevných povrchů – drží na dlažkách, kovu a většině plastů
• Ideální pro použití v exteriéru: Silná oboustranná páska pro bezpečné upevnění venkovních objektů – čísel na domech,

dopisních schránek 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 pásku na hrubší povrch. Použijte svislé pruhy po celé délce objektu či povrchu.
• Silně přitiskněte a držte přinejmenším 5 sekund. Odstraňte ochrannou fólii. Aniž byste se dotýkali odhalené lepicí

vrstvy, přitiskněte na pásku objekt a držte ho přinejmenším 5 sekund.
• Montážní pásky jsou určeny k trvalému použití, proto mohou na objektu zůstat zbytky materiálu. Pokuste se ho odstranit

s odstraňovačem lepidla tesa.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Konstrukce produktu
• Materiál nosiče pevný akrylát
• Druh lepidla akrylát

• Celková tloušťka 1140 µm
• Lepicí síla pásky až 10 KG/M

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolná proti vlhkosti velmi dobré
• Odolnost proti chemikáliím dobré

• Odolnost proti stárnutí (UV) velmi dobré
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?mp=66751

http://l.tesa.com/?mp=66751


tesa® PRO 66751
Produktové Informace

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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