
tesa® 60021
Spray glue Permanent
produkto informacijaĮ
Spray glue PERMANENT, 300 ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 yra universalūs ilgalaikiai klijai, skirti sulipinti tokias medžiagas, kaip popierius,
kartonas, fetras, audinys, plėvelė, mediena, oda, polistirolas ir daugelis kitų plastiko rūšių.
• Skirti švariai, nebrangiai, patikimai ir greitai sulipinti dideliems plotams
• Tinka lengvoms ir vidutinio svorio medžiagoms su glotniais ir nelygiais paviršiais
• Klijai paskirstomi plonu sluoksniu ir tolygiai
• Greitai džiūstantys ir atsparūs drėgmei bei mechaniniam ir šiluminiam įtempiui
• Tinka klijuoti Styrofoam
• Be silikono

Pagrindinė paskirtis
tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 itin puikiai tinka bendrosioms pramonės paskirtims, pavyzdžiui:
• šablonams gaminti;
• padėklams ženklinti;
• elektros laidų schemoms ir etiketėms tvirtinti;
• pardavimo stendams montuoti;
• ilgalaikiams plakatams ir trafaretams tvirtinti, pvz., ant Styrofoam;
• plonai dekoratyvinei plėvelei, folijai ir audiniui klijuoti

bei įvairioms kitoms profesinėms pramonės ir amatų paskirtims. Be to, tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 tinka naudoti
buityje.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje sklityje ir duomenys yra laikytini orentacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys
• Spalva šviesios grietinėlės
• Atsparumas temperatūrai nuo -20 °C
• Atsparumas temperatūrai iki 60 °C
• Klijų pagrindas sintetinis kaučiukas

• Tirpiklio pagrindas dearomatizuotas
specialus benzinas
ir acetonas

• Varomosios medžiagos
pagrindas

propanas / butanas

• Rekomenduojamas purškimo
atstumas

30 cm

• Rekomenduojamas laikas iki
sujungimo

1-5 min

Savybės
• Nuolatinio sujungimo rezultatas • Laikino sujungimo rezultatas

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021


tesa® 60021
Spray glue Permanent
produkto informacijaĮ
Papildoma informacija
• tesa siūlo dviejų rūšių papildomus purškiamus klijus: 60022 EXTRA STRONG ir 60023 REPOSITIONABLE.
• Perskaitykite saugos informaciją ant aerozolio balionėlio.
• Prieš naudodami gerai suplakite balionėlį ir pašalinkite sudžiūvusius klijus nuo purkštuko.
• Naudodami iš naujo, patikrinkite tinkamumą suklijuodami mėginį.
• Klijuojamos dalys turi būti sausos, nedulkėtos ir nepadengtos riebalais. Rekomenduojame valyti su tesa® INDUSTRY

CLEANER 60040.
• Panaudoję apverskite ir išpurkškite klijus iš purkštuko, kol pradės eiti tik suslėgtosios dujos.
• Papurškus per daug purškiamų klijų, juos galima lengvai nuvalyti naudojant tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
• Žr. specialias instrukcijas / saugos duomenų lapus: www.tesa.com/safety.

Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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