
tesa® PRO 66714
Προϊοντος Information

tesa PRO Mounting Slim - Ισχυρή και λεπτή ταινία - Ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους για διάφορες επιφάνειες

Product Description
Στερεώστε αντικείμενα που είναι λεπτότερα από μια κανονική ταινία χωρίς τη χρήση καρφιών ή βιδών με την tesa PRO
Mounting Slim. Η εξαιρετικά λεπτή ταινία διπλής όψης έχει πλάτος μόλις 9 mm. Εξασφαλίστε μια καθαρή τοποθέτηση
σε εσωτερικές επιφάνειες με αυτή την ισχυρή και ανθεκτική ταινία. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
και συγκρατεί επιφάνειες όπως πλακάκια, βαμμένο ξύλο, καπλαμά, χάλυβα (τα περισσότερα μέταλλα), τα περισσότερα
πλαστικά και γυαλί. Καμία μορφή εργασίας τοποθέτησης δεν είναι πιο γρήγορη ή πιο εύκολη από την κόλληση με ταινία.

Χαρακτηριστικά
• Για χρήση σε περιπτώσεις που η κανονική ταινία είναι πολύ φαρδιά: Αυτή η γερή και ανθεκτική ταινία έχει πλάτος

μόλις 9 mm - για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς να καταστρέφεται η δομή του τοίχου με βίδες, ούπες ή
καρφιά.

• Ιδανική για εσωτερική χρήση: Ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για την ασφαλή στερέωση επίπεδων
αντικειμένων όπως πινακίδες και άλλα.

• Εύχρηστη: Η ταινία στερέωσης μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα κομμάτια για μια αυτοκόλλητη λωρίδα
στο βέλτιστο μέγεθος

Εφαρμογές
Εύκολη στην εφαρμογή:
• Προκειμένου η ταινία στερέωσης να αναπτύξει την πλήρη δύναμη συγκράτησής της, το αντικείμενο και η επιφάνεια

πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και γράσα.
• Μην αγγίζετε την ακάλυπτη επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό θα μπορούσε να μειώσει την αντοχή της κόλλας.
• Πιέστε σταθερά την ταινία στερέωσης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
• Για την αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία στερέωσης παράλληλα από τον τοίχο.
• Καθώς οι ταινίες στερέωσης προορίζονται για μόνιμη χρήση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υλικού στο

αντικείμενο. Προσπαθήστε να το αφαιρέσετε με το αφαιρετικό κόλλας tesa.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

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

Εφαρμογές
• Υλικό φορέα Αφρός ΡΕ
• Τύπος συγκολλητικού επικολλημένο

ακρυλικό

• Συνολικό πάχος 1000 µm
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Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Αντοχή εφελκυσμού 10 N/cm
• Αντοχή στο χρόνο (UV) πολύ καλή

• Ανθεκτικό στην υγρασία πολύ καλή

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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εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
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