
tesa® 60022
Pihustatav liim Eriti tugev
Toote Teave
Pihustusliim EXTRA STRONG, 500 ml

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG on kilet moodustav eriti tugev pihustusliim, mis sobib kanga, plasti, kartongi,
vahtkautšuk, isolatsioonimaterjalide, vinüüli, naha, tehisnaha ja kautšuk alaliseks omavaheliseks ühendamiseks või metallile
ja puidule liimimiseks.
• Vähene pihustusudu, vastupidav niiskusele ja temperatuurile kuni 80 °C, lühikest aega kuni 100 °C
• Sobib väikese kuni keskmise kaaluga materjalide ühendamiseks siledate ja ebatasaste pindadega
• Suur ühendusvõime ulatus
• Pihustit saab seadistada soovitud pihustuskogusele (H: suur, M: keskmine, L: väike)
• Pihustussuuna saab seada kas rõhtsaks või püstiseks
• Sobib eriti Autotootminerakendusteks
• Silikoonivaba

Põhiline kasutusala
Pihustusliimi tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG kasutatakse tavaliselt nõudlike materjalide, nt vahu ja kanga
universaalseks ühendamiseks põhiliselt järgmistel töödel:
• polsterdamine
• köösneritöö
• Autotootminerakendused

ja paljud muud tööstus- ja käsitöörakendused. Peale selle sobib tesa® 60022 EXTRA STRONG väga hästi üldiseks
koduseks kasutuseks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Lisateave
• tesa toodab kahte Spray Glue lisavarianti: 60021 PERMANENT ja 60023 REPOSITIONABLE
• Järgige pihustipurgil toodud ohutusteavet.
• Enne kasutamist raputage purki põhjalikult ja eemaldage pihustilt kogu kinnikuivanud liim.
• Uute rakenduste korral katsetage sobivust proovitüki peal.
• Ühendatavad osad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdevabad. Soovitame kasutada puhastuspihust tesa®

INDUSTRY CLEANER 60040.
• Pärast kasutamist pöörake purk tagurpidi ja pihustage seni, kuni pihustist väljub ainult gaas.
• Spray Glue pritsmed saab lihtsalt eemaldada eemalduspihusega tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
• Vaadake erijuhiseid/ohutuskaarte veebisaidilt www.tesa.com/safety.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte
http://l.tesa.com/?ip=60022
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tesa® 60022
Pihustatav liim Eriti tugev
Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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