
tesa® PRO 66743
Toote Teave

Tugev ja vastupidav teip – kahepoolne silikoonpaber – püsivaks kasutamiseks – ideaalne
siseruumides kasutamiseks

Toote kirjeldus
Kui kliendid soovivad, et te kinnitaksite esemeid tekstureeritud pindadele ilma naelu või kruvisid kasutamata, kasutage
teipi tesa PRO Mounting Wallpaper &amp; Krohv. Kahepoolne teip on mõeldud tundlikele pindadele kinnitamiseks. See
kompenseerib väiksemaid pinna ebatasasus ja lihtsustab käsitööliste tööd. Võimalus riputada kunstiteoseid hoonete
siseseintele või riputada silte garaažidesse. 1 m teibiriba hoiab üleval kuni 10 kg.

Funktsioonid
• Ärge kasutage tapeedil ja krohvil tavalist teipi: See professionaalne kinnitusteip on spetsiaalselt loodud tekstureeritud

pindadel esemete kinni hoidmiseks
• Püsiv ja usaldusväärne kinnitus seina kahjustamata: tesa PRO Mounting Wallpaper &amp; Kinnitusteip jätab kruvid,

tüüblid ja naelad minevikku – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma puurimiseta
• 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.
• Kinnitage vertikaalsed ribad, mis vastavad kogu kinnitatava eseme pikkusele. Tugevdage ülemist osa lühemate

ribadega.
• 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 vahtpolüetüleen
• Liimi tüüp sünteeskummi

• Kogupaksus 1350 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Niiskuskindlus madal • Vananemiskindlus (UV) keskmine

Lk
 1 

/ 2
 –

 a
la

te
s:

 3
1/0

3/
23

 –
 e

t-E
E

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=66743

http://l.tesa.com/?mp=66743


tesa® PRO 66743
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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