
tesa® Powerstrips nutikas liimitav
kleepriba 3kg
Toote Teave

BNR 77761

Toote kirjeldus
Tesa® liimitava konksu (3 kg) kleepribade täitepakk. Liimitava konksu mugavaks taaskasutamiseks või eraldi kasutamiseks.

Funktsioonid
• Kleepriba tesa® nutika liimitava konksu (3 kg) taaskasutamiseks
• Sobib kinnitamiseks kõvale tasasele pinnale, näiteks plaatpinnale siseruumis
• Üks riba kannab kuni 3 kg raskust eset
• Kleepriba saab kasutada ka eraldi, ilma konksuta
• Ei jäta pärast eemaldamist jälge

Rakendused
Sammsammulised paigaldusjuhised1. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind silikoonivaba
aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.
2. Kleepriba tuleks kanda esmalt töötlemata pinnale. Ärge mitte mingil juhul puudutage paljastatud liimipinda.
3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile.
4. Nüüd kinnitage ese või tesa® reguleeritav iseliimuv nael: asetage eseme või naela ülemine serv kleepriba ülaservaga
kohakuti ja seejärel suruge kogu ese või nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu esemele või
naelale.
5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Liimi tüüp sünteeskummi
• Kogupaksus 650 µm

• Holding power of strip up to 3 Kg

Omadused / jõudlusväärtused
• Kemikaalikindlus ei
• Ohtlik materjal ei
• Niiskuskindlus ei
• Materjal PE (polüetüleen)
• Õli- ja rasvakindel ei

• Ozone resistance ei
• Jäägivaba eemaldus jah
• Lahustivaba jah
• UV-kiirguskindel ei
• Vettpidav ei
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?cp=77761
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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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