
tesa® PRO 66728
Toote Teave

Professionaalne, vastupidav teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks – tööstuslik kvaliteet
– tolmu- ja niiskuskaitse

Toote kirjeldus
Pakkuge oma klientidele akrüülvahttehnoloogial põhinevat tööstuslikul kvaliteeditasemel esemete kinnitust tesa PRO
Mounting ACXplus MP abil. Võimas, mitmeotstarbeline kinnitusteip sobib kasutamiseks siseruumides. Tänu viskoelastsele
käitumisele tagab see kindla ja püsiva sideme. See suure jõudlusega tööstuslik teip on vastupidav niiskuse, (teatud)
kemikaalide, pehmendavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes. See on just see, mida teie tööriistakast
vajab.

Funktsioonid
• Tööstuslik kvaliteet: tipptasemel teip uuendusliku akrüülvahuga, vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide,

pehmendavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes
• Tihendusfunktsioon: professionaalne lahendus tihendab ja kaitseb tolmu ja niiskuse eest – täidab tühimikud erinevate

omadustega materjalide pindadel
• Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne kinnitusteip lamedate esemete, näiteks märkide jm turvaliseks

kinnitamiseks
• Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega

kleeplint

Rakendused
Lihtne pealekandmine:
• Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
• Ärge puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
• Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu eseme või pinna ulatuses.
• Vajutage kinnitusteibile tugevalt vähemalt viis sekundit.
• Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud

püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide
eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal vahtakrüül
• Liimi tüüp vahustatud akrüül

• Kogupaksus 800 µm
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Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused
• Kemikaalikindlus keskmine
• Niiskuskindlus keskmine

• Vananemiskindlus (UV) väga hea

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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