
tesa® 60021
Spray glue Permanent
Produkt Information
Spray Glue PERMANENT, 300 ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er en meget alsidig lim til permanent sammenføjning af materialer såsom papir, pap,
filt, stof, folie, træ, læder, skumplast og mange andre forskellige typer plastik. Spraylimen er endda passende til flamingo.
tesa® 60021 er hurtigtørrende og resistent overfor fugt samt mekaniske og termiske påvirkninger. Den selvklæbende
limspray kan anvendes på lette til mellemtunge materialer med glatte og ujævne overflader. Spraylimen er den ideelle
løsning til ren, omkostningseffektiv, sikker og hurtig sammenføjning på store områder, da limen altid vil blive fint og jævnt
fordelt. tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er silikonefri og baseret på syntetisk gummi.

Hovedanvendelse
• tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 er særdeles velegnet til almindelige industrielle applikationer på lette og

mellemtunge materialer
• Spraylimen anvendes til at lave mønstre og er egnet til mærkning af palletter
• Kan bruges til fastgørelse af ledningsdiagrammer og etiketter
• tesa® 60021 bruges til montering af salgsdisplays
• Spraylimen anvendes til permanent montering af plakater og skabeloner på eks. flamingo/br>
• Montering af tynd dekorativ film, folie og lærred samt mange andre professionelle industri- og håndværks-applikationer
• Sprayen er også egnet til almindelig brug i hjemmet

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Yderligere information
tesa®

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021

