
tesa® PRO 66792
Mounting Ultra Strong
Product Informatie

Zware kwaliteit montagetape, dubbelzijdig – langdurige hechtkracht zonder schroeven of
spijkers - Binnen en buiten

Product Omschrijving
Onze sterkste montagetape is geschikt om voorwerpen veilig en permanent te bevestigen. tesa PRO Mounting Ultra
Strong kan voorwerpen dragen met een gewicht tot 10 kg per 10 cm en compenseert lichte oneffenheden op het
oppervlak. Voor binnen- en buitengebruik: deze ultrasterke hechttape werkt op tegels, behandeld hout en de meeste
kunststoffen en is uitstekend geschikt voor het bevestigen van naambordjes, lijsten en nog veel meer.

Kenmerken
• De eerste keuze voor wie zware objecten op hun plaats wil houden: tesa's sterkste dubbelzijdige tape kan tot 10 kg per

10 cm tape dragen - de gemakkelijke oplossing voor bevestiging zonder wachttijd
• Hecht betrouwbaar zonder permanente gaten: tesa PRO Mounting Ultra Strong maakt schroeven, pluggen of spijkers

overbodig - voor snelle, eenvoudige montage zonder gereedschap
• Voor binnen- en buitengebruik: Hecht op tegels, hout, steen en de meeste kunststoffen en compenseert lichte

oneffenheden op het oppervlak - ideaal voor het bevestigen van naambordjes, lijsten, decoraties, sleutelkastjes en
meer

• 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. Bevestig de dubbelzijdige montagetape eerst aan het ruwere oppervlak.
4. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het object of oppervlak.
5. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
6. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken. Onze montagetapes zijn bedoeld
voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa
lijmverwijderaar.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66792
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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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