
tesa® PRO 66792
Toote Teave

Vastupidav kinnitusteip, kahepoolne – kauakestev turvaliseks kinnitamiseks ilma kruvide,
tüüblite ja naeltega – sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Toote kirjeldus
Meie tugevaim kinnitusteip sobib esemete kinnitamiseks kindlalt ja püsivalt. tesa PRO Mounting Ultra Strong suudab
hoida kuni 10 kg kaaluvaid esemeid 10 cm kohta ja isegi kompenseerib kergeid ebatasasusi pindadel. Kasutage sise-
ja välistingimustes: Ülimalt tugev liimuvus, sobib plaatidele, viimistletud puidule ja enamikule plastidele ning sobib
suurepäraselt nimesiltide, liistude ja palju muu kinnitamiseks.

Funktsioonid
• Esimene valik raskete esemete paigalhoidmiseks: tesa tugevaim kahepoolne teip hoiab kuni 10 kg 10 cm kleeplindi

kohta – lihtne lahendus fikseerimiseks ilma ooteajata
• Usaldusväärne kinnitus ilma püsivate aukudeta: tesa PRO Mounting Ultra Strong jätab kruvid, tüüblid ja naelad

minevikku – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma puurimis vajaduseta
• Sise- ja välistingimustes kasutamiseks: Kleepub plaatide, puidu, kivi ja enamiku plastide külge ning kompenseerib isegi

kergeid ebatasasusi pindadel – ideaalne nimesiltide, liistude, kaunistuste, võtmekarpide jm kinnitamiseks
• Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega

vajalik 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.
• Kinnitage kahepoolne kinnitusteip esmalt karedamale pinnale.
• Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu objekti 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.
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tesa® PRO 66792
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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