
tesa® Professional 60100
Professional
Produkt Information
Glasfibertape/gipstape

tesa® 60101 er en flad og smidig selvklæbende glasfibertape, som er belagt med en akrylbaseret klæbemasse. Den har
en særdeles god klæbeevne og kan også bruges på selv støvede overflader. Med denne rivefaste glasvævstape har
malere og bygningsarbejdere et professionelt værktøj til lukning af sprækker i gipsplader eller huller i vægge. Når tapen
er anbragt, kan der påføres og indarbejdes et tyndt lag spartelmasse, som tørrer meget hurtigt. Meget tidsbesparende
sammenlignet med traditionelle metoder.

Hovedanvendelse
• Lukning af op til 3mm sprækker i vægge
• Reparation af revner og huller i gipsplader og vægge

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Tekniske data
• Bæremateriale Glasfiber
• Farve Hvid
• Total tykkelse 260 µm

• Klæbertype Akryl
• Brudforlængelse 2 %
• Brudstyrke 102 N/cm

Klæbeevne på
• Stål 0.7 N/cm

Egenskaber
• Fleksibilitet

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe:    meget god      god      middelgod      ringe
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=60100

http://l.tesa.com/?ip=60100


tesa® Professional 60100
Professional
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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