
tesa® PRO 66751
Mounting Outdoor
Product Informatie

Sterke, weerbestendige, zelechtende montagetape, dubbelzijdig – voor diverse
buitentoepassingen, temperatuurbestendig

Product Omschrijving
tesa PRO Mounting Outdoor maakt buitenklussen voor professionele vakmensen gemakkelijker en sneller. De tape
hecht aan bijzonder lastige oppervlakken zoals tegels, bakstenen, metaal en harde kunststoffen dankzij zijn sterke,
betrouwbare hechtkracht. Bied je klanten langdurige, veilige bevestigingsoplossingen voor essentiële buitenobjecten
zoals brievenbussen of huisnummers met deze uv-, water- en temperatuurbestendige tape

Kenmerken
• Sterk en duurzaam: tesa PRO Mounting Outdoor tape is de eerste keuze voor eenvoudige, stabiele bevestiging van

objecten op buitenmuren - uv-, vocht- en temperatuurbestendig
• Deze buitentape draagt tot 1 kg per 10 cm tape - voor vlakke, tot 10 mm dikke voorwerpen - geschikt voor de meeste

gladde, voldoende stevige oppervlakken - hecht op tegels, metaal en de meeste kunststoffen
• Ideaal voor buitengebruik: sterke dubbelzijdige hechttape om bijv. huisnummers, brievenbussen en dergelijke stevig

buitenshuis te bevestigen
• Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een

hechtstrook van optimaal formaat

Toepassing
Eenvoudig aan te brengen:
1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van
stof, vuil en vet.
2. Bevestig de tape eerst aan het ruwere oppervlak.. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het
object of oppervlak.
3. Druk gedurende minstens vijf seconden stevig aan. Verwijder de beschermfolie, breng het object aan zonder de
blootliggende kleefmassa aan te raken en druk minstens vijf seconden stevig aan.
4. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer
die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager Vast acryl
• Type kleefmassa acryl

• Totale dikte 1140 µm
• Houdkracht van het plakband

tot
10 KG/M
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66751

http://l.tesa.com/?mp=66751
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Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bestendigheid tegen

chemicaliën
goed

• Verouderingsbestendigheid (uv) zeer goed

• Vochtbestendigheid zeer goed

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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