
tesa® PRO 66714
Termék Információk

tesa PRO vékony rögzítőszalag – Erős és vékony szalag – Ideális beltéri használatra
különböző felületeken

Termékleírás
A normál szalagoknál keskenyebb tárgyakat rögzíthet csavarok vagy szögek nélkül a tesa PRO vékony rögzítőszalaggal.
Ez a nagyon vékony, kétoldalas szalag csak 9 mm széles. Ezzel az erős és rendkívül tartós szalaggal tiszta rögzítést érhet
el beltéri felületeken. Beltéri használatra alkalmas, és csempén, festett faanyagon, furnéron, acélon (a legtöbb fémen), a
legtöbb műanyagon és üvegen is tart. A szalagos ragasztás gyorsabb és könnyebb, mint bármely más megoldás.

Jellemzők
• Olyan helyeken lehet használni, ahol egy normál szalag túl széles: ez a tartós és ellenálló szalag csak 9 mm széles –

gyors és egyszerű rögzítés a fal szerkezetének csavarokkal, tiplikkel vagy szögekkel történő károsítása nélkül
• Ideális beltéri használatra: erős kétoldalas ragasztószalag lapos tárgyak, például táblák stb. biztos rögzítéséhez
• Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális

méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások
Könnyen alkalmazható:
• Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és

zsírmentesnek kell lennie.
• Ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mert ez csökkentheti a ragasztó erejét.
• Legalább öt másodpercig gyakoroljon erős nyomást a rögzítőszalagra.
• Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan.
• Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa

ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga PE hab
• Ragasztóanyag típusa akril ragasztó

• Teljes vastagság 1000 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakítószilárdság 10 N/cm
• Öregedésállóság (UV) nagyon jó

• Nedvességállóság nagyon jó
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?mp=66714

http://l.tesa.com/?mp=66714
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?mp=66714
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