
tesa® Professional 66952
Mounting Mirror
Produkt Information

Fugtighedsbestandig monteringstape, dobbeltklæbende–til stærk og holdbar montering af
spejle, uden skruer eller værktøj

Produktbeskrivelse
tesa PRO Mounting Mirror er ideel til professionelle håndværkere, når kunderne ikke tillader, at der bores indendørs.
Den selvklæbende tape giver pålidelig vedhæftning, selv i fugtige omgivelser. Den stærke tape hæfter til glatte
overflader såsom fliser og holder flade genstande på op til 4 mm i tykkelsen, herunder spejle, på plads. Med denne
dobbeltklæbende tape i din værktøjskasse er du klar til at opfylde alle ønsker, der kræver indendørs vedhæftning, en
kunde måtte have.

Egenskaber
• Klæber sikkert og fast, selv i fugtige omgivelser: Med sin høje fugtbestandighed er denne monteringstape særligt

designet til at klæbe på fliser i badeværelset
• Pålideligt hold uden permanente huller: tesa PRO Mounting Mirror kræver ikke skruer, rawplugs eller søm – det har

aldrig været nemmere at fastgøre tungere genstande
• Hører hjemme i enhver professionel værktøjskasse: tesas dobbeltklæbende spejltape forenkler arbejdet for moderne

håndværkere på steder, hvor fastskruning ikke er en mulighed
• Let at bruge: Monteringstapen kan skæres iindividuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale

størrelse opnås

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

og fedt
• Træk forsigtigt monteringstapen af parallelt med væggen for at erne den
• Da monteringstapen er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv

at erne disse med klæbemiddelerner fra tesa
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=66952

http://l.tesa.com/?mp=66952
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Mounting Mirror
Produkt Information

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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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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