
tesa® Lepicí proužky na tapety a
omítku 1kg
Produktové Informace

BNR 77771

Produktbeskrivning
Náhradní balení k nalepovacímu hřebíku na tapety a omítku 0,5 kg. Pro pohodlné opětovné použití nalepovacích hřebíků.
Chytrý způsob věšení obrazů.

Charakteristika
• Proužky pro opětovné použití* nalepovacího hřebíku na tapety a omítku 1 kg
• Na drsné a choulostivé povrchy, jako jsou tapety či omítka
• Na předměty až do 1 kg** na jeden pruh
• Beze stop odstranitelné

*Používejte pouze s nalepovacím hřebíkem

**Pro optimální výsledky si přečtěte leták s pokyny

Aplikace
Postup – krok za krokem1. Kvůli maximální účinnosti lepicího proužku doporučujeme povrch očistit od nečistot a prachu
bezprašným hadříkem.
2. Lepicí proužek pro tapety a omítku vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. U tapet nebo omítky jej přiložte napřed
na stěnu (modrým jazýčkem směrem ke zdi). Před aplikací se ujistěte, že je povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost
předmětu, který chcete připevnit.
3. Přitlačte celý proužek rovnoměrně na podklad po dobu nejméně 5 sekund a následně odstraňte ochrannou fólii.
Při přitlačení se aktivují pružné polymerní řetězce a vytvoří s povrchem prohnutý spoj, který je zárukou bezpečného
a spolehlivého připevnění. Čím silněji a rovnoměrněji přitlačíte, tím lepší bude spoj.
4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé
ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.
5. K jazýčku pod hřebíkem je nutné ponechat přístup, aby ho bylo možné snadno odstranit.

Technické informace (referenční hodnoty)

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

Konstrukce produktu
• Druh lepidla syntetický kaučuk
• Celková tloušťka 1350 µm

• Holding power of strip up to 1 Kg
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=77771

http://l.tesa.com/?cp=77771


tesa® Lepicí proužky na tapety a
omítku 1kg
Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Nebezpečný materiál ne
• Odolná proti vlhkosti ne
• Odolnost proti mastnotě ne

• Ozone resistance ne
• Odstranění bez zanechání

zbytků lepidla
ano

• Odolnost proti UV záření ne
• Vodotěsná ne

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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