
tesa® PRO 66743
Produktové Informace

Silná páska, která dlouho vydrží – oboustranný silikonový papír – pro stálou montáž – ideální
pro použití v interiéru

Produktbeskrivning
Když po vás klienti chtějí, abyste připevnili nějaký objekt na texturovaný povrch bez hřebíků či šroubů, použijte pásku tesa
PRO Mounting Wallpaper & Plaster. Oboustranná páska je určená právě pro náročné povrchy. Její provedení vyrovnává
drobné povrchové nerovnosti a usnadňuje řemeslníkům práci. Pomocí této pásky lze pověsit obraz na stěnu nebo ceduli
do garáže. Pruh pásky o délce 1 m udrží až 10 kg.

Charakteristika
• Běžnou pásku nepoužívejte na tapety či sádrokarton: Profesionální montážní páska je určená konkrétně pro

texturované povrchy
• Stálá spolehlivá montáž bez poškození zdi: Díky pásce tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster nepotřebujete šrouby,

hmoždinky ani hřebíky – rychlé a snadné upevnění bez nástrojů.
• Ideální pro použití v interiéru: Silná oboustranná lepicí páska pro bezpečné připevnění plochých objektů – cedulí 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.
• Nedotýkejte se odkryté lepicí plochy, mohlo by to zhoršit lepicí sílu.
• Na povrch připevněte svisle pruhy odpovídající celé délce objektu. Horní část zpevněte pomocí kratších pruhů.
• 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.

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 PE pěna
• Druh lepidla syntetický kaučuk

• Celková tloušťka 1350 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolná proti vlhkosti nízké • Odolnost proti stárnutí (UV) dobré
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?mp=66743
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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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