
tesa® Professional 66751
Mounting Outdoor
Produkt Information
Stærk, vejrbestandig dobbeltklæbende monteringstape – til en bred vifte af udendørs
anvendelser, temperaturbestandig

tesa PRO Mounting Outdoor gør udendørs fastgørelsesopgaver lettere og nemmere for professionelle håndværkere. Tapen
klæber til særligt vanskelige overflader såsom fliser, mursten, metal og hård plastik med sin stærke og sikre vedhæftning.
Opnå langvarige vedhæftninger og fastgør vigtige genstande, herunder postkasser og husnumre, for dine kunder med
denne UV-, vand- og temperaturbestandige tape.

Egenskaber
• Stærk og holdbar: tesa PRO Mounting Outdoor tape er den oplagte fastgørelsesløsning til nem og stabil vægmontering

af genstande udendørs – UV-, vand-, temperaturbestandig
• Udendørstapen holder op til 1 kg pr. 10 cm tape – til flade genstande på op til 10 mm i tykkelsen – velegnet til de fleste

glatte, tilstrækkeligt faste overflader – klæber til fliser, metal og de fleste typer plastik
• Ideel til udendørs brug: Stærk dobbeltklæbende tape til sikker, udvendig fastgørelse af f.eks. husnumre, postkasser og

meget mere
• Let at bruge: Monteringstapen kan skæres i individuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale

størrelse opnås

Ansøgning
Let at anvende:
• For at monteringstapen skal udvikle sin fulde bærekraft, skal både genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og

fedt.
• Fastgør først tapen til den mest ru overflade. Påfør tapen i lodrette strips og langs hele genstandens eller overfladens

længde.
• Giv tapen et fast tryk i mindst fem sekunder. Fjern beskyttelsesfolien, placer genstanden uden at røre ved det

eksponerede klæbeområde, og hold den på plads i mindst fem sekunder.
• Da monteringstapen er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv

at erne disse med klæbemiddelerner fra tesa.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Tekniske data
• Bæremateriale PE-skum
• Farve Transparent med

UV partikler
• Total tykkelse 1140 µm
• Klæbertype Akryl

• Brudforlængelse 500 %
• Linertype PE
• Linerfarve Grøn
• Linertykkelse 127 µm

Klæbeevne på
• Stål (Efter 3 dage) 12.0 N/cm
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=66751

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


tesa® Professional 66751
Mounting Outdoor
Produkt Information
Egenskaber
• Gribeevne
• Aldersbestandighed (UV)
• Fugtbestandighed

• Kemikaliebestandig
• Bestandig over for blødgørere
• Fjernelse efter 14 dage (23°C)

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:    meget god      god      middelgod      ringe

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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