
tesa® 60151
Produkt Information

Overfladebehandling til forbedring af vedhæftning på glas

Produktbeskrivelse
tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass kan anvendes til at forbedre vedhæftningen af tesas trykfølsomme tape på
glasmaterialer. Den er især anbefales til vores ACXplus-produktserie. Denne klæbe-promoter er specielt udviklet til sikring
af permanent sammenføjning og fugtbestandighed på glasmaterialer uden folie og lakering.
tesa® 60151 Adhesion Promoter kan anvendes til betydelig forbedring af sammenføjningsstyrken af tesa® ACXplus-tape.
Når substratet er blevet korrekt forbehandlet med tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass, bør passende binding opstå
indenfor 15 minutter. Tests har vist, at vores adhesion promoter muliggør betydeligt højere klæbekraft.

Ansøgning
• tesa® 60151 er en væske, der anvendes til at forbedre og fremme vedhæftningen af tesa®-tape på glasmaterialer.
• Denne klæbe-promoter garanterer stærk binding af tape på selv olierede, beskidte eller fugtige glasmaterialer.
• tesa® 60151 Adhesion Promoter anbefales ikke til lakeret eller foliebelagt glas.

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=60151

http://l.tesa.com/?ip=60151

