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Kestävä, kristallinkirkas ja erittäin ohut kaksipuolinen asennusteippi – Sopii useimpiin sisä- ja
ulkotilojen käyttökohteisiin

Tuotteen kuvaus
Kiinnittää litteät esineet sekä sisä- että ulkotiloissa: soveltuu esimerkiksi lasille, laatoille, käsitellylle puulle ja monille
muovityypeille. Kristallinkirkas ja erittäin ohut teippi kestää jopa 100 °C:n lämpötilaa. Se kestää kosteuden, (tiettyjen)
kemikaalien, pehmennysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita. Yksittäinen 10 cm:n kaistale kestää jopa 2 kg:n painon.
Täydellinen ratkaisu esineiden kiinnittämiseen läpinäkyviin ja kiinteisiin pintoihin.

Ominaisuudet
*Vahva ja kestävä: Kestää pitkällä aikavälillä jopa 100 °C:n lämpötilaa. Kestää kosteuden, (tiettyjen)kemikaalien,
pehmennysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita

*Toimii lähes näkymättömästi: läpinäkyvä teippi kiinnittyy sileisiin pintoihin, kuten lasiin, laattoihin, puuhun ja erilaisiin
muoveihin.

*Ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön: Vahva kaksipuolinen teippi kylttien, lämpömittareiden ja muiden litteiden esineiden
varmaan kiinnittämiseen.

*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.
• Kiinnitä teippi ensin karheampaan pintaan.
• Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
• Paina teippiä lujasti pintaan vähintään 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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