
tesa® PRO 66714
Mounting Slim
Product Informatie

tesa PRO Mounting Slim - Sterk & dun - Voor binnengebruik op diverse oppervlakken -
Dubbelzijdige hechttape 9 mm breed

Product Omschrijving
Bevestig objecten die smaller zijn dan standaardtape zonder spijkers of schroeven met tesa PRO Mounting Slim. Deze
extra dunne, dubbelzijdige tape is slechts 9 mm breed. Realiseer een strakke bevestigingsklus op binnenoppervlakken
met deze sterke, duurzame tape. Hij is geschikt voor binnengebruik en hecht op de meeste oppervlakken, zoals tegels,
beschilderd hout, fineer, staal (en de meeste metaalsoorten), de meeste kunststoffen en glas. Geen montageklus verloopt
sneller en gemakkelijker dan wanneer je tape gebruikt.

Kenmerken
• Voor gebruik waar standaardtape te breed is: deze duurzame, stevige tape is slechts 9 mm breed - voor snelle,

probleemloze bevestiging zonder de muur te beschadigen met schroeven, pluggen of spijkers
• Ideaal voor binnengebruik: Sterke dubbelzijdige hechttape voor de veilige bevestiging van vlakke objecten zoals

borden en dergelijke
• 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. Raak het open hechtoppervlak niet aan, want dit kan de hechtkracht aantasten.
3. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
4. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken.
5. 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 PE-schuim
• Type kleefmassa tackified acryl

• Totale dikte 1000 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Rekkracht 10 N/cm
• Verouderingsbestendigheid (uv) zeer goed

• Vochtbestendigheid zeer goed
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66714
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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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