
tesa® PRO 66792
Produkto InformacijaĮ

Itin patvari tvirtinimo juosta, dvipusė, ilgaamžė. Tinka naudoti viduje ir lauke.

Produkto aprašymas
Stipriausia mūsų siūloma montavimo juosta, kuri užtikrina tvirtą ir ilgalaikį įvairių daiktų montavimą. 10 cm tesa PRO
Mounting Ultra Strong juostos gali išlaikyti iki 10 kg svorio daiktus ir netgi kompensuoti nedidelius paviršiaus nelygumus.
Skirta vidaus ir lauko darbams. Itin stiprūs klijai tinka plytelėms, dažytai medienai, įvairių rūšių plastikams, idealiai tinka
vardinėms lentelėms, liejiniams ir panašiems daiktams tvirtinti.

Funkcijos
• Geriausias sprendimas sunkiems daiktams tvirtinti. Tai stipriausia dvipusė tesa juosta. 10 cm šios juostos išlaiko iki 10 kg

svorį. Paprastas sprendimas, kuriuo pritvirtinus daiktus, nereikės laukti, kol jie prisiklijuos
• Patikimas sprendimas daiktams tvirtinti, negręžiant jokių skylių: naudojant tesa PRO Mounting Ultra Strong nebereikia

jokių varžtų, kaiščių ar vinių - lengvas ir paprastas daiktų montavimas be jokių įrankių
• Vidaus ir lauko darbams: puikiai prilimpa prie plytelių, medžio, akmens, įvairių rūšių plastiko ir netgi kompensuoja

nedidelius paviršių nelygumus – idealiai tinka vardinėms lentelėms, liejiniams, dekoracijoms, raktų dėžutėms ir
panašiems daiktams tvirtinti

• Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields
Lengva klijuoti:
• Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti

visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
• Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris. .
• Dvipusę montavimo juostą visų pirma klijuokite prie šiurkštesnio paviršiaus.
• Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
• Montavimo juostą palaikykite prispaudę bent penkias sekundes.
• Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam

naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?mp=66792
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Atsisakymas

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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