Termék Információk

tesa® Öntapadós ragasztócsíkok csempéhez
és fémhez, 3 kg súlyig
BNR 77761
Product Features
•
•
•
•
•

Ragasztócsík csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadós akasztószög újra felhasználásához
Sima és szilárd felületekhez, például beltéri csempéhez
Ragasztócsíkonként legfeljebb 3 kg súlyú tárgyakhoz
A ragasztócsík önmagában, akasztószög nélkül is használható
Nyom nélkül eltávolítható

Pótkészlet csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadós akasztószöghöz. Az öntapadós akasztószög
kényelmes ismételt felhasználására vagy önmagában való használatra.

Application Fields
Használati útmutató – Lépésről lépésre1. A lehető legjobb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet szilikonmentes
ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.
2. A ragasztócsíkot először a durvább felületre ragassza fel. Ügyeljen arra, hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő
ragasztós területhez.
3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát.
4. Ezután helyezze fel a tárgyat vagy a tesa® öntapadós akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső részéhez igazítja,
majd lehajtja. Nyomja oda a teljes tárgyat vagy a teljes akasztószöget egyenletesen legalább 5 másodpercig.
5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöget könnyen le lehessen szedni.

Product Construction
• Szilikonmentes
• Tartóerő legfeljebb

igen
3 Kg

• Ragasztóanyag típusa
• Teljes vastagság

szintetikus kaucsuk
650 µm

•
•
•
•
•

Temperature resistance max.
Újrafelhasználható
Temperature resistance min.
Az elem tartozék
Megfelelő felületek

•
•
•
•

Olaj- és zsírálló
Veszélyes anyag
UV-állóság
Anyag

35 °C
nem
5 °C
nem
Sima fa, Csempe, A
legtöbb műanyag,
Üveg, Akrilüveg,
Acél
nem
nem
nem
PE (polietilén)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az elemet külön kell beszerezni
Vegyszerálló
Nyom nélkül eltávolítható
Felhasználási terület
Vízhatlan
Ozone resistance
Oldószermentes
Alkalmazási hőmérséklet
Application temperature from

nem
no
igen
Beltéri
nem
nem
igen
-15 °C
-15 °C

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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Product Properties/Performance Values

Termék Információk

tesa® Öntapadós ragasztócsíkok csempéhez
és fémhez, 3 kg súlyig

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.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
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Felelősségi nyilatkozat

