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Vahva kaksipuolinen teippi – Ihanteellinen sisäkäyttöön – Helppo ratkaisu kevyempien
esineiden kiinnittämiseen – Voidaan katkaista käsin

Tuotteen kuvaus
tesa PRO Mounting Universal on ehdoton monikäyttöinen teippi kaikille sisätiloissa työskenteleville
asennusammattilaisille. Sopii kevyiden esineiden, kuten kaapelikourujen ja jalkalistojen varmaan ja pysyvään
kiinnittämiseen sekä kevyiden esineiden kiinnittämiseen stukkopintaan eli rapattuun pintaan, vaurioittamatta seinän
rakennetta. tesa PRO Mounting Universal on todellinen monitaituri! Älykäs ratkaisu, kun työt on hoidettava nopeasti ja
helposti.

Ominaisuudet
• Kestävä ja vastustuskykyinen: kestää pitkällä aikavälillä jopa 40 C°:n lämpötilaa ja lyhyellä aikavälillä 60 C°:n lämpötilaa.

*Kiinnittää luotettavasti seinärakennetta vahingoittamatta: tesa PRO Mounting Universal ei vaadi ruuvien, tulppien eikä
naulojen käyttöä, joten asennus onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja.

*Ihanteellinen sisäkäyttöön: Vahva kaksipuolinen teippi sopii kevyempien esineiden, kuten kaapelikourujen ja jalkalistojen
varmaan kiinnittämiseen sekä kevyiden esineiden kiinnittämiseen stukkopintaan eli rapattuun pintaan, sillä se kompensoi
hieman karheita pintoja.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen
optimaalisesti.

Hakemus
Helppokäyttöinen:
• Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
• Älä koske teipin liimapintaan, sillä se voi heikentää liiman lujuutta.
• Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
• Paina lujasti viiden sekunnin ajan.
• Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti. Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön,

joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella.
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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