
tesa® 60150
Προϊοντος Information

Υγρό προετοιμασίας επιφάνειας για τη βελτίωση της προσκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες

Product Description
Το tesa® 60150 Universal Adhesive Promoter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την πρόσφυση της ευαίσθητης
στην πίεση κολλητικής ταινίας της tesa σε διάφορα υποστρώματα όπως ψευδάργυρο, χάλυβα και PP / EPDM. Συνιστάται
ιδιαίτερα για την οικογένεια προϊόντων ACXplus.

Η ιχνηλασιμότητα UV του tesa® 60150 Adhesion Promoter επιτρέπει τον εύκολο ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εφαρμογής.

Εφαρμογές
Το tesa® 60150 Adhesion Promoter συνιστάται για διάφορα υποστρώματα όπως PVC, PP / EPDM, ABS, ψευδάργυρου,
χάλυβα ή αλουμινίου.

Η συμβατότητα με άλλες επιφάνειες θα πρέπει πάντα να ελέγχεται αναλόγως. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να βελτιώσει σημαντικά τη δύναμη σύνδεσης των ταινιών tesa® ACXplus. Οι δοκιμές δείχνουν σημαντικά υψηλότερες
τιμές αντοχής στην αποκόλληση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Πρόσθετες πληροφορίες
Το tesa® 60150 Adhesion Promoter συνιστάται για διάφορα υποστρώματα όπως PVC, PP / EPDM, ABS, ψευδάργυρου,
χάλυβα ή αλουμινίου. Η συμβατότητα με άλλες επιφάνειες θα πρέπει πάντα να ελέγχεται αναλόγως. Αυτό το προϊόν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει σημαντικά τη δύναμη σύνδεσης των ταινιών tesa® ACXplus. Οι δοκιμές
δείχνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές αντοχής στην αποκόλληση.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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