
PRODUKTŲ KATALOGAS
tesa® PROFESSIONAL

Profesionalūs sprendimai statybai, renovacijai ir dekoravimui.
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APSAUGAI DAŽANT LAUKE
Platus UV atsparių apsauginių 
dažymo juostų ir „du viename“ 
sprendimų asortimentas.
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APSAUGAI DAŽANT PATALPOSE
Aukštos kokybės apsauginės 
dažymo juostos ir „du viename“ 
sprendimai, siekiant geriausio re-
zultato įvairiose pritaikymo srityse.
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REMONTUI
Stiprios lipniosios juostos, skir-
tos skirtingiems pritaikymams 
įvairiomis aplinkybėmis.
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SANDARINIMUI
Lipniosios medžiagos ir garus 
izoliuojančiosios folijos, skirtos 
ilgalaikiam patalpų (stogo) san-
darinimui. 
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MūSŲ PAGRINDINėS STIPRybėS

Iš gerai subalansuoto tesa® asortimento siūlome aukštos kokybės 
lipniąsias juostas, kurios patenkintų bet kurio meistro poreikius
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67

Mūsų pagrindinės stiprybės

GRINDŲ DANGOS klOjImuI 
Išmanūs sprendimai nuolatinės 
ir laikinosios grindų dangos 
klojimui ant daugelio skirtingų 
paviršių.
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SAuGAI
Ilgaamžės neslidžios ir 
įspėjamosios juostos, skirtos 
pagerinti darbų saugą.

8

ElEkTROS IZOlIACIjAI 
Profesionalios izoliuojančiosios 
juostos, kurios idealiai tinka 
kabelių izoliavimui ir atitinka 
tarptautinius saugos standartus. 
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PASTATŲ APSAuGAI IR 
REmONTuI 
Labai gerai prilimpančios ir UV 
atsparios juostos, skirtos išorės 
renovavimo darbams ir pastatų 
paviršiams.
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Iš gerai subalansuoto tesa® asortimento siūlome aukštos kokybės 
lipniąsias juostas, kurios patenkintų bet kurio meistro poreikius
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tesa® yra viena iš pasaulyje pirmaujančių lipniųjų sprendimų, skirtų pramonei ir 
prekybai, vartotojams ir meistrams, gamintoja. Mes turime daugiau kaip 125 metų 
patirtį padengimo technologijų ir lipniųjų medžiagų vystymo srityje. Daugiau kaip 
7000 mūsų sistemų sprendimų leidžia optimizuoti daugelio pramonės sektorių 
gamybos procesus, pagreitina, pagerina jų patikimumą ir efektyvumą bei gali būti 
naudojami atnaujinti jau pagamintai produkcijai.
Mes už kompetenciją vystant specialiąsias lipniąsias mases, patirtį naudojant 
kompleksinius padengimo metodus ir išplėstines žinias apie susijusias pramonės 
šakas, klientus ir prekybos partnerius. Tai sudaro pagrindą vystyti pažangius li-
pniųjų sistemų ir produktų sprendinius, kurie generuoja didelę naudą galutiniams 
vartotojams. Per 500 darbuotojų visame pasaulyje dirba kompanijos laboratori-
jose, perkeldami novatoriškas idėjas į naujas pritaikymo sferas bei tobulindami 
jau esančius produktus.  

meistrams:
Kiekvieną dieną atiduodami maksimalias pastangas, siekdami būti geriausiais, 
mes tiksliai žinome, kas jus padaro profesionalais. Turime žinių apie pardavimus, 
paklausą, rūpesčius, norus. Gerai suprantame, kad norėdama būti naudinga 
partnere, tesa, turi glaudžiai bendradarbiauti su profesionalais. „Glaudžiai“ reiškia, 
kad mes esame tam, kad jums patartumėme, padėtumėme, suteiktumėme žinių 
ir padėtumėme dar profesionaliau atlikti tai, ką jūs darote geriausiai, teikdami 
savo naujas pagalbos suteikimo vietoje paslaugas, siūlydami geresnius gaminius 
ir visiškai naują paslaugų asortimentą. Nedidelis darbas, puikus rezultatas. Šia 
glausta formuluote tesa® lipniosios medžiagos vadovaujasi jau daugiau kaip 75 
metus. Tik meistras, kuris kruopštų darbą gali atlikti racionaliai, visuomet pirmaus 
kitų rinkos žaidėjų atžvilgiu. Profesionalūs dažytojai ir meistrai siekia tobulų re-
zultatų greitai ir lengvai, nerizikuodami, kad darbą reikės perdaryti, kas pareika-
lautų papildomų laiko ir piniginių sąnaudų. Būtent dėl to, garantuojame, kad mūsų 
produktai suteiks jums reikiamą kokybę, ta kaina, kuri jus tenkina. 

Apie tesa®
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apsauga dažant 
lauke

pastato 
apsauga ir 
remontas

Montavimas ir 
grindų dangos 
klojimas

sauga ir 
elektros 
izoliacija

pakavimas

apsauga dažant 
patalpose

prOFEsiOnaLūs sprEndiMai statybai,
rEnOVaCiJai ir dEKOraViMUi
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apsaUginės dažyMO
JUOstOs darbUi pataLpOsE
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apžvalga

tesa ® nr. ir produkto 
aprašymas

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

lygaus paviršiaus

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

šiurkštaus 
paviršiaus

dažymo kraštų 
kokybė

Maksimalus 
apsaugos laikas 

(patalpose)
puslapis

popierinės apsauginės dažymo juostos

4334
tesa® precision Mask®                         

6 mėn.
8 sav. lauke 8

4333
tesa precision Mask® sensitive                         

6 mėn. ir
8 sav. lauke 9

4348
tesa® apsauginė juosta 

dažymui
                        7 d. 9

51023
tesa® apsauginė juosta 

dažymui
                        3 d. 10

4325
tesa® bendrosios paskirties 

dažymo juosta
                        3 d. 10

specialiam naudojimui

4319
tesa® apsauginė juosta 

linkiams
                        7 d. 11

60101
tesa® stiklo pluošto juosta                 – nuolatinis 11

Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui

4402 
tesa Easy Cover® professional                         

3 men. ir 
4 sav. lauke 12

4368
tesa Easy Cover® Universal                         7 d. 13

4403
tesa Easy Cover® standard                         3 d. 13
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tesa® precision Mask® 4334

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 9 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/96 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 90

Sukibimas (N/cm) 1.85

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 4

apsaUga dažant pataLpOsE
Popierinės apsauginės dažymo juostos

6 months

Naudojimas

•	 Ant	stiklo,	aliuminio,	kieto	PVC	ir	medžio

•	 Gali	būti	naudojama	su	vandens	pagrindo		dažais,	lakais	ir	netgi	
dekoratyviniais dažais bei glaistais 

•	 Ypač	tinka	patalpų	viduje,	kur	reikalingas	labai	tikslus	ir	lygus	dažų	
kraštas

Prekės savybės
•	 Plonas,	bet	ypatingai	atsparus	įplyšimui	pagrindas
•	 Lengvai	permatomas	pagrindas	palengvina	labai	gero,	tikslaus	priklijavi-

mo galimybes
•	 Labai	elastinga
•	 Subalansuota,	pastovi	sukibimo	jėga,	skirta	labai	patikimam	sukibi-

mui
•	 Nuimant	nepalieka	jokių	žymių	netgi	iki	6	mėnesių	laikotarpyje	vi-

daus naudojimo atveju ir iki 8 savaičių laikotarpyje naudojimo lauko 
sąlygomis

•	 Lengvai	nuimama

precise
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tesa® precision Mask® sensitive 4333

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 80

Sukibimas (N/cm) 0.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 5

14 days

Naudojimas

•	 Gali	būti	naudojama	su	vandens	pagrindo	
dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais 
dažais bei glaistais

•	 Ji	specialiai	pritaikyta	jautriems	ir	
sudėtingiems paviršiams

•	 Lygi	pagrindo	medžiaga	puikiai	prisitaiko	
prie paviršiaus ir užtikrina lygius, it 
skustuvu nupjautus dažų kraštus

Prekės savybės

•	 Plonas,	bet	ypatingai	atsparus	įplyšimui	pagrindas

•	 Lengvai	permatomas	pagrindas	palengvina	labai	gero,	tikslaus	
pozicionavimo galimybes

•	 Labai	elastinga

•	 Lengvai	nuimama

•	 Klijai	užtikrina	švelnų	sukibimą	net	ir	su		jautriais	paviršiais

apsaUga dažant pataLpOsE
Popierinės apsauginės dažymo juostos

tesa® apsauginė juosta dažymui 4348

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/72 10/60 8/48 6/36

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 140

Sukibimas (N/cm) 3.3

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

7 days

Naudojimas

•	 Švarūs	dažymo	ir	lakavimo	paviršių	kraštai

•	 Tinka	lygiems	ir	lengvai	tekstūruotiems	paviršiams

•	 Skirta	universaliems	dažymo	darbams

Prekės savybės

•	 Geras	pradinis	sukibimas

•	 Patikimo	sukibimo	savybės

•	 Atspari	įplyšimams	ir	lengvai	ištempiama

•	 Nuimant	iki	7	dienų	laikotarpyje	nepalieka	jokių	žymių
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apsaUga dažant pataLpOsE
Popierinės apsauginės dažymo juostos

Naudojimas

•	 Skirta	nesudėtingiems	apsauginiams	dažymo	darbams	
ir apsauginių dažymo medžiagų pritvirtinimui reikiamoje 
padėtyje

•	 Klijavimui,	pakavimui,	ženklinimui

Prekės savybės

•	 Lengvai	krepuota	tekstūra

•	 Lengvai	ir	greitai	nuimama

•	 Nuimant	iki	3	dienų	laikotarpyje	nepalieka	jokių	žymių

tesa® bendrosios paskirties dažymo juosta 4325

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/72 10/60 8/48 6/36

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 120

Sukibimas (N/cm) 2.6

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

Naudojimas

•	 Skirta	daugeliui,	nesudėtingiems,	bendrosios	paskirties	
naudojimams patalpose esant žemų temperatūrų skirtumams

•	 Subalansuota	sukibimo	jėga

•	 Skirta	tvirtinti	apsaugines	dažymo	medžiagas

•	 Skirta	nedidelio	svorio	objektų	pakavimui,	žymėjimui	ir	
tvirtinimui

Prekės savybės

•	 Lengvai	galima	nuplėšti	rankomis

•	 Lengvai	naudojama	ir	lengvai	nuimama

•	 Lygūs	kraštai	dažymo	darbų	metu

10

tesa®  apsauginė juosta dažymui 51023

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 110

Sukibimas (N/cm) 2

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

3 days



tesa® stiklo pluošto juosta 60101

tesa® apsauginė juosta linkiams 4319

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 19

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/48

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 375

Sukibimas (N/cm) 4.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 58

7 days

apsaUga dažant pataLpOsE
Specialiam naudojimui

Naudojimas

•	 Dekoravimo	darbams	ir	mažo	spindulio	išlinkimams	
padaryti

•	 Greitas,	patikimas	dažymas,	netgi	ant	grublėtų	paviršių

Prekės savybės

•	 Labai	geras	pradinis	pritvirtinimas

•	 Labai	krepuota,	su	didele	elastingumo	atsarga

•	 Storas	klijuojamojo	mišinio	sluoksnis,	siekiant	gero	sukibimo	su	
grublėtais paviršiais

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 48 45 : 48 90 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/48 1/48 1/24

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 185

Sukibimas (N/cm) 0.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 5

Naudojimas

•	 Tinka	gipskartonio	plokščių	sujungimui	ir	įtrūkimų	bei	skylių	
užtaisymui

•	 Tinka	sujungimų/tarpų	sandarinimui

•	 Ilgalaikis	sienų	įtrūkimų	ir	siūlių	(iki	3mm	gylio)	padengimas

•	 Paruošta	naudoti	be	filtro	ar	glaisto

•	 Nebūtina	užpildyti	skylių	ir	įtrūkimų	prieš	naudojant	juostą

Prekės savybės

•	 Puikus	sukibimas,	netgi	su	dulkėtais	paviršiais

•	 Didelis	atsparumas	senėjimui

•	 Labai	aukštas	atsparumo	lygis	plyšimams

11
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apsaUga dažant pataLpOsE
Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui

tesa® Easy Cover® precision standard 4402

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 550 33 : 1400 33 : 2100 17 : 2600

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/25 1/20 1/20 1/20

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 90

Sukibimas (N/cm) 1.7

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 4

3 months 4 weeks

Naudojimas

•	 Laiką	taupantis	„du	viename“	sprendimas	profesionalams:	
vienu metu dengiantis didelius plotus ir suteikiantis apsaugą

•	 Tinka	ilgalaikiam	(iki	3	mėn.)	naudojimui	ant	lygių	ir	šiek	tiek	
struktūrizuotų paviršių

•	 Idealiai	tinka	darbams	patalpose,	atsarus	UV	spinduliams	iki	4	
savaičių

Prekės savybės

•	 Lygūs,	aštrūs	kraštai	dažymui	ir	lakavimui

•	 Skirta	lygiems	ir	lengvai	tekstūruotiems	paviršiams

•	 Skirta	aukštos	kokybės	dažymo	ir	lakavimo	darbams

8
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tesa® Easy Cover® Universal 4368

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 140

Sukibimas (N/cm) 3.4

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

7 days

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 550 33 : 1100 33 : 1400 33 : 1800 33 : 2100 17 : 2600

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 10/60 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20

tesa Easy Cover® standard 4403

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 1400 15 : 2600

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/20 1/20

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 120

Sukibimas (N/cm) 3.0

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 9

apsaUga dažant pataLpOsE
Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui

Naudojimas

•	 Sudarytas	iš	aplinkai	nekenksmingos	HDPE	
plėvelės ir šiek tiek krepuotos lipnios popierinės 
juostos

•	 Skirtas	dideliems	plotams	apsaugoti	atliekant	
dažymo darbus 

•	 Atsparus	dispersiniams	dažams	ir	po	trumpalaikio	
priklijavimo gali būti lengvai nuplėštas be pėdsakų

•	 Dažymo	darbams	patalpų	viduje

•	 Šį	gaminį	galima	saugiai	ir	tiksliai	pritvirtinti	prie	
įvairių lygių paviršių, pavyzdžiui, grindjuosčių, 
palangių, langų rėmų ir durų staktų

Prekės savybės

•	 Reljefinė	plėvelė	neleidžia	dažams	tekėti	arba	
sunktis į apsaugotas vietas

Naudojimas

•	 Laiką	taupantis	„du	viename“	sprendimas	
profesionalams: vienu metu dengiantis didelius 
plotus ir suteikiantis apsaugą

•	 Lygiems	dažų	kraštams	dažant	patalpose

•	 Tinka	naudoti	ant	lygių,	struktūruotų	ir	jautrių	paviršių

•	 Idealiai	tinka	uždengti	baldus,	grindis	ar	sienas

Prekės savybės

•	 Apsauginės	plėvelės	ir	šiek	tiek	krepuotos	tesa®	
dažytojų apsauginės juostos kombinacija

•	 Dėl	elektrostatinio	krūvio	prisitaiko	prie	bet	kokio	
paviršiaus

8
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apsaUga dažant LaUKE
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tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

lygaus paviršiaus

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

šiurkštaus 
paviršiaus

dažymo kraštų 
kokybė

Maksimalus 
apsaugos laikas 

(patalpose)
puslapis

Popierinės apsauginės dažymo juostos

4440
tesa®  precision Mask® dažymo 

darbams lauke                         26 sav. 16

4431
tesa® apsauginė dažymo 

juosta, atspari UV
                        1 sav. 16

4435
tesa® dažymo darbams lauke                         2 sav. 16

Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui

4373  
tesa Easy Cover® UV Extra 

strong
                        8 sav. 17

4369  
tesa Easy Cover® UV                         2 sav. 17

apžvalga
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apsaUga dažant LaUKE
Popierinės apsauginės dažymo juostos

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 110

Sukibimas (N/cm) 1.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 5

26 weeks

U
V

-P
LU

S

Prekės savybės
•	 Labai	aukštas	atsparumo	lygis	plyšimams
•	 Lengvai	ir	saugiai	pašalinama
•	 Labai	patogus	naudojimas
•	 Labai	ilgas	tarnavimo	laikas	naudojant	lauko	sąlygomis
•	 Labai	elastinga
•	 Lengvai	permatomas	pagrindas	palengvina	labai	gero,	tikslaus	priklijavimo	galimybes
•	 Atsparumas	UV	iki	26	savaičių

Naudojimas
•	 Tinka	beveik	visiems	dažymo	darbams	lauke
•	 Tinka	naudoti	su	visais	įprastais	dažais	bei	

lakais, netgi paviršių apsaugai atliekant smulkius glaistymo darbus
•	 Specialiai	pritaikyta	skirtingų	rūšių	paviršiams	apsaugoti	atliekant	įvairius	apdailos	

darbus lauke
•	 Plona,	bet	atspari	pagrindo	medžiaga	labai	lengvai	prisitaiko	prie	apsaugomų	

paviršių ir užtikrina lygų ir tikslų dažų kraštą

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 10/60 8/48 6/36

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 145

Sukibimas (N/cm) 2.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 12

tesa® dažymo darbams lauke 4435

2 weeks

Naudojimas

•	 Tinka	beveik	visiems	dažymo	darbams	lauke

•	 Tinka	naudoti	lauke	ant	daugelio	įprastų	paviršių

•	 Tinka	klijuoti	nedidelius	linkius

Prekės savybės

•	 Atsparumas	įplyšimams

•	 Lengvai	ištempiama

•	 Atsparumas	UV	iki	2	savaičių

tesa® precision Mask® dažymo darbams lauke 4440

tesa® apsauginė dažymo juosta, atspari UV 4431

7 days

Naudojimas

•	 Tinka	beveik	visiems	dažymo	darbams	lauke

•	 Tinka	naudoti	lauke	ant	daugelio	įprastų	paviršių

•	 Tinka	klijuoti	nedidelius	linkius

Prekės savybės

•		 Atsparumas	įplyšimams

•	 Lengvai	ištempiama

•	 Atsparumas	UV	iki	1	savaičių

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/60 1/48 1/36

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 120

Sukibimas (N/cm) 1.3

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 9

precise
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apsaUga dažant LaUKE
Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui

tesa® Easy Cover® UV Extra strong 4373

8 weeks

19 mm

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 12 : 1400 12 : 2600

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/32 8/32

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 310

Sukibimas (N/cm) 3.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

Naudojimas

•	 Skirtas	dideliems	plotams	apsaugoti	
atliekant remonto darbus

Prekės savybės

•	 Sudarytas	iš	aplinkai	nekenksmingos	LDPE	
plėvelės ir ultravioletiniams spinduliams 
atsparios, labai stipriai prilimpančios audinio 
juostos

•	 Priklijavus	gaminį	lauke,	jį	galima	lengvai	
ir nepaliekant pėdsakų nuimti netgi po 8 
savaičių

•	 Tvirta	plėvelė	neleidžia	dažams	tekėti	arba	
sunktis į apsaugotas vietas. Skaidri plėvelė 
praleidžia į vidų pakankamai šviesos

•	 Gaminys	buvo	sukurtas	ilgalaikei	apsaugai	dirbant	lauke	sudėtingomis	
sąlygomis

•	 Galima	saugiai	ir	tiksliai	priklijuoti	prie	lygių	ir	truputį	šiurkštokų	paviršių

•	 Ypač	tinka	dideliems	fasadų	plotams	apsaugoti

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 14 : 550 14 : 1400 14 : 1800 14 : 2600

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/64 8/32 8/32 8/32

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 310

Sukibimas (N/cm) 2.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

2 weeks

tesa® Easy Cover® UV 4369
Naudojimas

•	 Skirtas	dideliems	plotams	apsaugoti	atliekant	
dažymo darbus

Prekės savybės

•	 Sudaryta	iš	aplinkai	nekenksmingos	
HDPE	plėvelės	ir	ultravioletiniams	
spinduliams atsparios audinio juostos

•	 Priklijavus	šį	gaminį	lauke,	galima	
lengvai ir nepaliekant pėdsakų nuplėšti 
netgi po 2 savaičių

•	 Reljefinė	plėvelė	neleidžia	dažams	tekėti	
arba sunktis į apsaugotas vietas

•	 Jį	galima	saugiai	ir	tiksliai	priklijuoti	prie	lygių	ir	truputį	šiurkštokų	
paviršių

•	 Galima	naudoti	patalpų	viduje	ir	lauke

•	 Ypač	tinka	apsaugoti	langams,	balkonų	baliustradoms,	durims	ir	
didelėms fasadų dalims
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pastatO apsaUga
ir rEMOntas
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tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas

sukibimo stipris, klijuo-
jant ant 

lygaus paviršiaus

sukibimo stipris, klijuo-
jant ant 

šiurkštaus paviršiaus
nuplėšiamumo 

lengvumas ranka puslapis

audinio juostos
4663

tesa® tvirta audinio juosta                         22

4662
tesa® betonband audinio juosta                         22

4662
tesa® stipri audinio juosta                         23

4612
tesa® Extra power® Universali                         23

4613 
tesa® Utility audinio juosta                         23

4651
tesa® premium akrilu dengta 

audinio juosta
                        24

4688 
tesa® standartinė pE audinio 

juosta
                        24

4665 
tesa® permatoma audinio juos-

ta lauko darbams
                        24

specialaus naudojimo juostos
4668 

tesa® permatoma pE plevelės 
juosta remonto darbams

                        25

4600
tesa® Xtreme Conditions                         26

60073
tesa® garo izoliacinei plėvelei 

sujungti
                        26

63652 
tesa® stipri aliuminio juosta 

50μm
                        27

63632 
tesa® Universali aliuminio 

juosta 30μm
                        27

tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

lygaus paviršiaus

sukibimo stipris, 
klijuojant ant 

šiurkštaus 
paviršiaus

nuplėšiamumo 
lengvumas ranka atsparumas UV puslapis

pVC juostos

4843 
tesa® pVC apsauginė juosta                         2 sav. 20

4840 
tesa® pVC apsauginė juosta                         6 sav. 20

60399
tesa® pVC apsauginė juosta                         1 sav. 21

4363 
tesa® UV apsauginė pVC 

audinio juosta
                        2 sav. 21

apžvalga
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tesa® pVC apsauginė juosta 4843

2 weeks °

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 30 33 : 50 33 : 75

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 10/60 6/36 4/24

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 122

Sukibimas (N/cm) 1.2

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 200

pastatO apsaUga ir rEMOntas
PVC juostos

Naudojimas

•	 Tinka	paviršių	apsaugai	tinkuojant,	dažant,	dirbant	
su gipsu, mūrijant ir tinkuojant lauke

•	 Apsaugo	jautrių	profilių	ir	plokštumų	paviršius	nuo	
nešvarumų ir pažeidimų tinkavimo įrankiais bei įvairių 
medžiagų poveikio 

•	 Tinka	maišeliams	sandarinti,	stipriam	suvyniojimui	ir	
kitiems buitiniams darbams

•	 Galima	naudoti,	kai	aplinkos	temperatūra	daugiau	nei	
0 °C

Prekės savybės

•	 Specialios	sandaros	lygaus	plastifikuoto	PVC	juosta,	pasižyminti	maža	
išvyniojimo jėga ir geru sukibimu

•	 Kadangi	juosta	gaminama	su	minkštais	modifikuotais	kaučiuko	klijais,	užtepamais	
storu sluoksniu, limpa prie daugumos šiurkščių paviršių

•	 Atlaiko	drėgmę,	silpnus	šarminius	tirpalus,	rūgštis	ir	daugelį	kitų	chemikalų

•	 Priklijavus	šį	gaminį	lauke,	jį	galima	lengvai	ir	nepaliekant	pėdsakų	pašalinti	
netgi po 2 savaičių

Rekomendacija
•	 Klijuojant	juosta	neturėtų	būti	ištempiama

tesa® pVC apsauginė juosta 4840

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 150

Sukibimas (N/cm) 1.9

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 140

6 weeks

Naudojimas

•	 Yra	specialiai	sukurta	apsaugoti	jautrius	lygius	paviršius	
nuo nešvarumų ir pažeidimų atliekant įvairius dažymo ir 
tinkavimo darbus

Prekės savybės

•	 Ši	juosta	tinkama	naudoti,	kai	aplinkos	temperatūra	
didesnė nei 5 °C.

•	 Sudaro	stabilus,	rifliuotos	plėvelės	pagrindas,	padeng-
tas UV spinduliams atspariais natūralaus kaučiuko klijais.

•	 Dėl	tokios	sandaros	juostą	galima	lengvai	ir	be	
pėdsakų pašalinti net po 6 savaičių lauke.

•	 Kadangi	pagrindas	rifliuotas,	juostą	lengva	plėšyti	
rankomis.
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tesa® pVC apsauginė juosta 60399

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 130

Sukibimas (N/cm) 1.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 170

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 38 25 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/32 1/24

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 310

Sukibimas (N/cm) 2.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 10

2 weeks

pastatO apsaUga ir rEMOntas
PVC juostos

Naudojimas

•	 Pritaikoma	apsauginiais	tikslais	tinkavimo	ir	glaistymo	
metu, tiek pakavimo, tiek ir tvirtinimo darbams, kurie 
atliekami su ta pačia kokybe

Prekės savybės

•	 Gali	būti	naudojama	esant	temperatūroms,	
aukštesnėms nei 5 °C.

•	 Maža	išsivyniojimo	jėga	ir	vidutinis	sukibimo	
laipsnis

•	 Tinka	daugeliui	paviršių	dėl	natūralaus	
kaučiųko klijų sluoksnio

•	 Kai	tik	pritvirtinama,	ji	gali	atlaikyti	drėgmę,	
silpnų šarminių tirpalų, rūgščių ir daugelio kitų 
chemikalų poveikį

tesa® UV apsauginė pVC audinio juosta 4363
Naudojimas

•	 Lauko	paviršiams	uždengti	iki	2	savaičių

•	 Jautriems	paviršiams	apsaugoti	tinkuojant	ir	dažant

•	 Apsauga	nuo	nešvarumų	ir	pažeidimų,	naudojant	statybinius	
įrankius ir medžiagas

•	 Panaudojimas	statybose

•	 Langų	rėmams	ir	fasadams	uždengti

Prekės savybės

•	 Puikiai	tinkanti	laikinai	langų	rėmų,	durų	staktų,	fasadų	ir	kitų	jautrių	vietų	
apsaugai

•	 Itin	didelį	sukibimą	net	su	šiurkščiais	paviršiais	užtikrina	audinio	(pagrindo)	ir	
natūralaus kaučiuko (lipnios masės) derinys

•	 Lipnią	medžiaginę	juostą	galima	naudoti	ne	žemesnės	nei	5	°C	temperatūros	
aplinkoje

•	 Ją	galima	ranka	nuplėšti	skersai	ir	išilgai

•	 Ji	greitai	nusiima	ir	su	ja	labai	lengva	dirbti

Rekomendacija

•	 Ribotas	pritaikymas	ant	porėtų	paviršių.	Rekomenduojama	atlikti	sukibimo	
stiprio	bandymą	prieš	naudojant	ant	senų,	oro	sąlygų	paveiktų	PVC	profilių,	
baltų dažų ir nitrojunginių
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Naudojimas

•	 Vamzdžių	ir	kanalų	sandarinimui

•	 Statybinių	ir	apsauginių	plėvelių	sujungimui

•	 Uždengimų	plėvelių	suklijavimui,	ypač	šalinant	asbestą

•	 Naudojimui	ant	mūro	ir	medienos

•	 Statinių	ir	kibirų	sandarinimui

•	 Tvirtinimui,	uždarymui,	pakavimui

Prekės savybės

•	 Didelis	atsparumas	tempimui,	palyginus	su	įprastomis	audinio	juostomis

•	 Puikus	sukibimas	netgi	šaltomis	lauko	sąlygomis

•	 Puikus	sukibimas	netgi	su	šiurkščiais	ir	nešvariais	paviršiais	(pvz.	betonu,	
mūru, mediena)

•	 Atstumia	vandenį

•	 Prisitaiko	prie	paviršių

Rekomendacija

•	 Produktas	neturi	būti	naudojamas	ant	dažytų	paviršių

tesa® tvirta audinio juosta 4663

tesa® betonband audinio juosta 4662

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/24

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 300

Sukibimas (N/cm) 4.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 18

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/24

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 230

Sukibimas (N/cm) 4.4

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 15

2 weeks

pastatO apsaUga ir rEMOntas
Audinio juostos

Naudojimas

•	 Pritaikymas	vidaus	ir	lauko	sąlygomis

•	 Vamzdžių	ir	latakų	sandarinimui

•	 Tinka	ant	plytų	mūro	ir	medinių	paviršių

•	 Statybinių	ir	apsauginių	plėvelių	tvirtinimui

•	 Uždarymui	ir	pakavimui

Prekės savybės

•	 Suteikia	puikų	sukibimą	netgi	ant	grublėtų	ir	dulkėtų	paviršių

•	 Atspari	vandeniui,	nepraleidžianti	garų	ir	atspari	aukštoms	temperatūroms

•	 Atplėšiama	rankomis	ir	lengvai	naudojama

Rekomendacija

•	 UV	apsauga	iki	2	savaičių
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pastatO apsaUga ir rEMOntas
Audinio juostos

tesa® stipri audinio juosta 4662

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48 50 : 72 50 : 96

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/24 1/18 1/12

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 230

Sukibimas (N/cm) 4.4

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 18

Naudojimas
•	 Vamzdžių	ir	kanalų	sandarinimui
•	 Statybinių	ir	apsauginių	plėvelių	sujungimui
•	 Uždengimo	plėvelių	priklijavimui
•	 Klijavimui	prie	mūro	ir	medienos
•	 Tvirtinimui,	uždarymui,	pakavimui

Prekės savybės
•	 Puikus	sukibimas	netgi	su	

šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais 
(pvz. mūru ar mediena)

•	 Atstumia	vandenį
•	 Prisitaiko	prie	paviršių	

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/24

Spalvos   

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 180

Sukibimas (N/cm) 4.3

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 18

tesa® Utility audinio juosta 4613
Naudojimas
•	 Kanalų	sandarinimui
•	 Apsauginių	plėvelių	sujungimui
•	 Šiukšlių	maišų	uždarymui
•	 Tvirtinimui,	uždarymui,	pakavimui

Prekės savybės
•	 Geras	sukibimas	netgi	su	šiurkščiais	paviršiais
•	 Lengva	nuplėšti	ranka
•	 Atstumia	vandenį
•	 Lanksti

Rekomendacija
•	 Produktas	neturi	būti	naudojamas	ant	

dažytų paviršių

tesa® Extra power® Universali 4612

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/24

Spalvos   

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 230

Sukibimas (N/cm) 4.4

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 15

Naudojimas
•	 Puikus	sukibimas	netgi	su	šiurkščiais	ir	dulkėtais	paviršiais	

(pvz., mūru, mediena)
•	 Atstumia	vandenį
•	 Gerai	prisitaiko	prie	paviršių

Prekės savybės
•	 Vamzdžių	ir	kanalų	sandarinimas
•	 Statybinių	ir	apsauginių	plėvelių	sujungimas
•	 Dengiamųjų	plėvelių	suklijavimas
•	 Klijavimas	prie	mūro	ir	medienos
•	 Tvirtinimas,	uždarymas,	pakavimas	ir	daug	

daugiau!
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pastatO apsaUga ir rEMOntas
Audinio juostos

tesa® premium akrilu dengta audinio juosta 4651

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 25

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 310

Sukibimas (N/cm) 3.3

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 13

°

°

Naudojimas
•	 Sunkių	vamzdžių,	profilių	ir	pan.	rišimui	į	ryšulius	ir	sutvirtinimui
•	 Gręžimo	skylių	ir	kitų	angų	uždengimui
•	 Laidų	ir	kabelių	ženklinimui
•	 Žymėjimui	ir	spalviniams	kodams
•	 Grindų	ženklinimui
•	 Hermetiškam	ir	ilgalaikiam	vamzdžių	sandarinimui
•	 Aštrių	kraštų	apsaugojimui
•	 Laidų	tvirtinimui	ir	izoliavimui
•	 Skardinių	ir	vamzdelių	sandarinimui
•	 Grindų	dengimui
•	 Šlifavimui	smėliasrove

Prekės savybės
•	 Geras	sukibimas	netgi	su	šiurkščiais	paviršiais
•	 Puikus	atsparumas	tempimui
•	 Tiesūs	išilginio	ir	skersinio	plėšimo	kraštai
•	 Ant	jos	lengva	rašyti
•	 Prisitaikanti	prie	paviršių

tesa® standartinė pE audinio juosta 4688

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 5/20

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 260

Sukibimas (N/cm) 4.5

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 9

Naudojimas

•	 Ženklinimui, pakavimui, paviršių apsaugai, tvirtinimui, uždarymui
•	 Konstrukcinių	plėvelių	sujungimui
•	 Dėžių,	statinių	ir	pan.	uždarymui
•	 Laidų	tvirtinimui
•	 Kabelių	surišimui
•	 Plėvelių	jungimui,	ženklinimui	atliekant	techninę	priežiūrą	

atominėse elektrinėse

Prekės savybės

•	 Stiprus sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
•	 Nepraleidžia	vandens
•	 Lengvai	išvyniojama
•	 	tesa®	4688	yra	AREVA	sertifikuota	pagal	„Siemens	AG“	standarto	TLV	

9027/01/06 reikalavimus kaip tinkama naudoti atominėse elektrinėse: ben-
dras halogenų kiekis < 1000 ppm; bendras sieros kiekis < 1000 ppm
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pastatO apsaUga ir rEMOntas
Audinio juostos

tesa® pE-parandusteip läbipaistev 4668

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje)

1/18

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 140

Sukibimas (N/cm) 3.4

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 500

8 months12 weeks*

Naudojimas
•	 Plastikinių	medžiagų	remontui	viduje	ir	

lauke
•	 Šiltnamių	remontui
•	 Plastikinių	maišelių	sandarinimui
•	 Iš	plėvelės	pagamintų	garus	

sulaikančių medžiagų jungimui
•	 Specialiai	skirta	LDPE	plėvelei	

sujungti konstrukcijose ir namų 
statybose

Prekės savybės
•	 Puikus	atsparumas	ultravioletiniams	spinduliams
•	 Stiprūs,	senėjimui	atsparūs	klijai
•	 Atsparumas	atmosferos	poveikiui	ir	vandeniui
•	 Geras	atsparumas	dilimui,	tirpikliams
•	 Tinkamumas	polietileno	plėvelei	statybose	jungti	patvirtintas	

„Swedish Institute for Technical Approval in Contruction“ 
(SITAC)	sertifikatu

tesa® permatoma audinio juosta lauko darbams 4665

12 months

Naudojimas
•	 Šiltnamių remontui
•	 Plėvelių	sujungimui
•	 Laistymo	žarnų	lopymui
•	 Lauke	laikomų	sunkių	prekių	pakavimui
•	 Sandarinimui

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/24

Spalvos

Prekės savybės
•	 Atsparumas lauke mažiausiai 1 metus po priklijavimo 
 (pagal pagreitintuosius klimatinius bandymus)
•	 Skaidrus	pagrindas,	leidžiantis	atlikti	remontą	(beveik)	nematomai
•	 Greitas	ir	lengvas	priklijavimas
•	 Ranka	plėšoma
•	 Prisitaiko	prie	sudėtingų	formų
•	 Neturi	nemalonaus	kvapo
•	 Šonai	nelimpa
•	 Halogenų	kiekis	<	1000	ppm;	
 bendras sieros kiekis < 1000 ppm

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 215

Sukibimas (N/cm) 9

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 27
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pastatO apsaUga ir rEMOntas
Specialaus naudojimo juostos

tesa® Xtreme Conditions 4600

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 3 : 25

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/16

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 500

Sukibimas (N/cm) 33

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 750

260

60

tesa® garo izoliacinei plėvelei sujungti 60073

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 60

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/10

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 320

Sukibimas (N/cm) 12

Klijavimo temperatūra(°C) +5 to +40

Atsparumas temperatūrai (°C) +80

Naudojimas

•	 Skirtas	oriniam	sandarumui	užtikrinti	ir	izoliacijai	bei	
pastato veiksmingam apsaugojimui nuo drėgmės

•	 Naujam	pastatui	arba	jau	esamų	stogų	remontui

•	 Oriniam	sandarumui	užtikrinti	iš	vidaus	(izoliacijai	
tarp arba po gegnėmis) ir sudarant vidinį orinio 
sandarumo sluoksnį iš išorės (izoliacijai virš gegnių)

Prekės savybės

•	 Patogios	ir	laiką	taupančios	darbo	sąlygos	dėl	lankstaus	pagrindo	ir	
lengvai rankomis plėšomų gijų

•	 Ilgalaikis,	itin	stiprus	sukibimas	su	įvairiomis	garų	barjero	folijomis

•	 60	mm	plotis,	kad	būtų	galima	patikimai	ir	lengvai	užklijuoti

•	 Itin	didelis	atsparumas	nusidėvėjimui,	todėl	tinka	probleminėms	vietoms

•	 Orinis	sandarumas	pagal	DIN	4108	patvirtintas	nepriklausomo	bandymų	
instituto („Fraunhofer“ bandymų ataskaita P20-112/2010)

Naudojimas

•	 Laidų	ir	jungčių	izoliavimui	ir	apsaugai
•	 Sandarinimui	variklio	skyriuje
•	 Įvairiems	surišimo,	apsaugos,	vyniojimo	darbams	jūros	

pramonėje
•	 Hidraulinių	jungčių	ir	kitų	atvirų	metalinių	dalių	apvynioji-

mui siekiant išvengti korozijos
•	 Apsaugai	dengiant	milteliniu	būdu,	skysčiais,	

elektroforezės, anodiniu būdu arba metalinant
•	 Automobilių	laidų	pynėms,	bendriems	remonto	darbams
•	 Laivų	takelažui	ir	virvių	galams	pritvirtinti

Prekės savybės
•	 Stipri,	pati	su	savimi	sulimpanti	juosta,	pagaminta	iš	siliko-

no, kuris prilimpa be klijų
•	 Gerai	sukimba	ir	sudaro	ilgalaikį,	vandeniui	nepralaidų	barjerą	
•	 Lanksčią	medžiagą	galima	patogiai	naudoti	ant	bet	kokio	

paviršiaus, netgi šlapio, šilto, nešvaraus arba tepaluoto
•	 Xtreme	Conditions	galima	naudoti	ir	laikinam	sandarinimui,	nes	pašalinta	nepalieka	pėdsakų
•	 Dėl	silikoninio	pagrindo	ši	juosta	yra	labai	atspari	įvairiems	chemikalams,	alyvoms,	rūgštims,	tirpikliams,	sūriam	vandeniui,	UV	

spinduliams ir ekstremalioms temperatūroms
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pastatO apsaUga ir rEMOntas
Specialaus naudojimo juostos

tesa® stipri aliuminio juosta 50μm 63652

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 90

Sukibimas (N/cm) 9

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 6

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos

50 µm

tesa® Universali aliuminio juosta 30μm 63632

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 10 : 50 25 : 50 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36 6/36 4/24

Spalvos

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 65

Sukibimas (N/cm) 8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 3

Naudojimas
•	 Skirta	vamzdynų,	latakų	ir	kt.	izoli-

avimui
•	 Skirta	tvirtinti	aliuminiu	padengtas	

izoliuojančiąsias medžiagas
•	 Klijavimui	karštose	patalpose,	to-

kiose kaip sauna, boilerinė ir pan.

Prekės savybės
•	 Geras	sukibimas
•	 Atspari	drėgmei,	ugniai,	tepalams	ir	rūgštims,	nepraleidžia	garų
•	 Aukštas	šilumos	laidumas
•	 Geras	mechaninis	atsparumas
•	 Atsparumo	ugniai	klasifikavimas	pagal	DIN	4102,	B1	ir	UL		A	normas

Naudojimas

•	 Skirta	sandarinti	izoliacines	ir	latakų	siūles

•	 Skirta	suteikti	pagrindams	elektros	ir	šiluminį	
laidumą

•	 Atspindėti	šiluminį	spinduliavimą

•	 Skirta	apsaugai,	uždarymui,	remonto	darbams

•	 Patogi	naudoti	ant	forminių	paviršių

Prekės savybės

•	 Geras	sukibimas	ilgalaikio	naudojimo	sąlygomis

•	 Suteikia	apsaugą	nuo	drėgmės,	dujų	ir	garų

•	 Pasižymi	elektros	ir	šiluminiu	laidumu

•	 Atsparumo	ugniai	klasifikavimas	pagal	DIN	4102,	B1	ir	UL	510	A	normas
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MOntaViMas ir grindų
dangOs KLOJiMas
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tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas

sukibimo stipris, klijuojant ant 
lygaus paviršiaus produkto storis puslapis

dvipusio tvirtinimo juosta

4952  
tesa® Mirror Mounting         1150 μm 30

64958  
tesa® Universal indoor Mounting         1050 μm 30

4965  
tesa® transparent Mounting         205 μm 30

4957 
tesa® dvipusė bendros paskir-

ties naudojimo juosta
        1100 µm 31

4962 
tesa® premium dvipusė juosta         160 µm 31

62934 
tesa® professional         800 μm 31

tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas sukibimo stipris atsparumas drėgmei puslapis

purškiami klijai ir valikliai
60022

tesa®  ypač stiprūs 
purškiami klijai         – 33

60042
tesa®  purškiamas klijų valiklis –         33

tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas sukibimo stipris nuimamumas puslapis

grindų dangos klojimo juostos

4939 
tesa® Universal

double-sided – removable
        iki 2sav. 32

64620
tesa® Universali juosta kiliminių 

dangų priklijavimui
        – 32

apžvalga
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tesa® Mirror Mounting 4952

tesa® Universal indoor Mounting 64958

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 1150

Sukibimas (N/cm) 6.5

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 1050

Sukibimas (N/cm) 4.0

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 1.5 : 19 5 : 19 10 : 19

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/72 10/60 16/96

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 1.5 : 19 5 : 19 10 : 19

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/72 8/48 16/96

MOntaViMas ir grindų dangOs KLOJiMas
Dvipusio tvirtinimo juosta

25 years

tesa® transparent Mounting 4965

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 205

Sukibimas (N/cm) 11.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 5 : 19 25 : 19 50 : 19 50 : 6 50 : 9 50 : 12 50 : 15

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 12/72 8/48 16/48 48/144 32/96 24/72 20/60

Naudojimas
•	 Baldų	veidrodžių	tvirtinimui
•	 Automobilių	veidrodžių	tvirtinimui
•	 Funkcinių	apdailos	detalių	ir	profilių	tvirtinimui
•	 Dekoratyvinių	skydų	tvirtinimui

Prekės savybės
•	 Universalūs	klijai,	iš	karto	gerai	prilimpantys	prie	

įvairių paviršių
•	 Atspari	UV	spinduliams,	vandeniui	ir	senėjimui
•	 Prisitaiko	prie	nevienodų	medžiagų	skirtingo	

šiluminio plėtimosi
•	 Stiprus	pirminis	klijų	lipnumas	netgi	silpnai	prispaudus
•	 Labai	gerai	sugeria	smūgius	net	ir	žemoje	temperatūroje

Naudojimas
•	 Prekybos	stendų	montavimui
•	 Vidaus	ženklų	ir	plakatų	tvirtinimui
•	 Lentynų	etikečių	tvirtinimui
•	 Papildomam	drėkinimui	ir	barškėjimo	prevencijai

Prekės savybės
•	 Itin	prisitaikančios	PE	putos
•	 Didelis	sukibimo	stipris	net	su	šiurkščiais	ir	nelygiais	

paviršiais
•	 Didelis	sukibimo	stipris	net	esant	mažam	sukabini-

mo slėgiui
•	 Didelis	sukibimo	stipris	ant	mažą	paviršiaus	energiją	

turinčių pagrindų

Rekomendacija
•	 Klijai	turi	ribotą	atsparumą	temperatūrai:	40°C	(ilgalai-

kis atsparumas) iki 60°C (trumpalaikis atsparumas)

Naudojimas
•	 ABS	plastikinių	dalių	tvirtinimui	automobilių	

pramonėje
•	 Gumos	/	EPDM	profilių	tvirtinimui
•	 Dekoratyvinių	profilių	ir	apvadų	tvirtinimui	baldų	

pramonėje
•	 Sudėtinių	baterijų,	objektyvų	ir	jutiklinių	ekranų	

tvirtinimui elektroniniuose prietaisuose

Prekės savybės
•	 Tvirtas	sukibimas	netgi	su	paviršiais,	kurie	turi	mažą	

energiją (LSE)
•	 Greitai	suklijuoja	paviršius,	daiktus	galima	naudoti	iš	

karto po montavimo
•	 Tinka	pačiomis	sudėtingiausiomis	sąlygomis,	kai	sukli-

juotus daiktus veikia stiprios dinaminės jėgos, aukšta 
temperatūra arba mažai kibių paviršių suklijavimui

°

°
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MOntaViMas ir grindų dangOs KLOJiMas
Dvipusio tvirtinimo juosta

tesa® dvipusė bendros paskirties naudojimo juosta 4957 

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 1100

Sukibimas (N/cm) 4

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 12 25 : 19 25 : 25

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje)  1/24 1/16 1/12

Naudojimas
•	 Prekybos	stendams,	demonstruojamų	pavyzdžių	stendams
•	 Lentynų	etiketėms
•	 Kabelių	kanalams,	langų	grotelėms,	langų	apvadams
•	 Dekoratyviniams	stikliniams	arba	veidrodiniams	elementams	ant	baldų
•	 Saulės	modulių	rėmams

Prekės savybės
•	 Universalūs	klijai,	iš	karto	gerai	prilimpantys	prie	įvairių	paviršių
•	 Visapusiškai	tinka	naudoti	lauke:	Atspari	UV	spinduliams,	vandeniui	ir	senėjimui
•	 Prisitaiko	prie	nevienodų	medžiagų	skirtingo	šiluminio	plėtimosi
•	 Stiprus	pirminis	klijų	lipnumas	netgi	silpnai	prispaudus

tesa® professional 62934

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 800

Sukibimas (N/cm) 17

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 10 : 19

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/48

Naudojimas

•	 Dekoratyviniams	aliuminio	dangos	skydams

•	 Virtuvės	baldų	durų	rankenėlėms

•	 Išlietoms	plastikinėms	detalėms

•	 Veidrodžių	ir	spalvoto	stiklo	plokštėms

Prekės savybės

•	 Universalūs	klijai,	iš	karto	stipriai	prilimpantys	prie	daugelio	pagrindų

•	 Didelis	galutinio	sukibimo	lygis,	kad	sulipimas	būtų	patikimas

•	 Atspari	UV	spinduliams,	vandeniui	ir	senėjimui

•	 Kompensuoja	skirtingų	medžiagų	šiluminio	plėtimosi	skirtumą

•	 Didelis	sukibimo	stipris,	pasireiškiantis	iš	karto,	net	esant	mažam	sukabinimo	slėgiui

•	 Labai	geras	šalčio	smūgio	sugėrimas

tesa® premium dvipusė juosta 4962

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 160

Sukibimas (N/cm) 11.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 12

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 24/72

Naudojimas
•	 Ant	plastikinių	ir	iš	putų	padarytų	dalių,	storo	popieriaus,	tekstilės	ir	odos	

tvirtinimui

Prekės savybės
•	 Puikios	sukibimo	su	skirtingais	paviršiais	savybės,	net	ir	su	šiurkščiais
•	 Puikus	atsparumas	temperatūrai
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MOntaViMas ir grindų dangOs KLOJiMas
Grindų dangos klojimo juostos

tesa® Universali juosta kiliminių dangų priklijavimui 64620

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 185

Sukibimas (N/cm) 12

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 5 : 50 10 : 50 25 : 50 50 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36 6/36 6/24 1/24

tesa® Universal double-sided – removable 4939

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 250

Sukibimas (N/cm) 7.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 25 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/24

2 weeks*

Naudojimas

•	 Laikinam	grindų	dangų	klojimui	
per muges, parodas, kongresus ir 
renovacijas

Prekės savybės

•	 Ją	sudaro	stiprus	PET	audinio	pagrindas	ir	į	
skirtingas puses skirtingo lipnumo sintetinio 
kaučiuko klijai

•	 Specialios	sudėties	klijai	atvirojoje	pusėje	pasižymi	
dideliu pradiniu lipnumu

•	 Galima	be	pėdsakų	pašalinti	nuo	daugumos	įprastų	
paviršių ilgiausiai po 14 dienų

Naudojimas

•	 Grindų	dangų	klojimui

•	 Fiksacijai

Prekės savybės

•	 Greitas	ir	saugus	tvirtinimas

•	 Lengvai	plėšoma	rankomis
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MOntaViMas ir grindų dangOs KLOJiMas
Purškiami klijai ir valikliai

tesa® ypač stiprūs purškiami klijai 60022

Techninė informacija

Laikas klijavimui (min) < 10

Temperatūros intervalas (°C) –30 iki +80 °C

Dydžiai ir pakavimas

(ml) 500

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/12

Techninė informacija

Tirpiklių bazė Specialus benzinas, 
izopropanolis,  limonenas

Rekomenduojamas	
purškimo atstumas 20

Dydžiai ir pakavimas

(ml) 200

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 1/12

Naudojimas

•	 Sulipina	tokias	medžiagas,	kaip:	audinys,	plastikas,	
kartonas, putgumė, izoliacinės medžiagos, vinilas, 
oda, dirbtinė oda ir guma, tarpusavyje arba su metalu 
ar mediena

•	 Baldams	apmušti	ir	gaminti

•	 Automobilių	pramonėje

Prekės savybės

•	 Purškiami	smulkia	migla,	atsparūs	drėgmei	ir	
temperatūrai iki 80 °C, trumpą laiką atsparūs 100 °C 
temperatūrai

•	 Tinka	lengvoms	ir	sunkioms	medžiagoms	su	glotniais	ir	
šiurkščiais paviršiais

•	 Didelis	sukibimo	diapazonas

•	 Purkštuką	galima	reguliuoti,	norint	nustatyti	
pageidaujamą	purškimo	kiekį	(H:	didelis,	M:	vidutinis,	L:	
mažas)

•	 Galima	pasirinkti	horizontalią	arba	vertikalią	purškimo	
kryptį

•	 Ypač	tinka	naudoti	automobilių	pramonėje

•	 Be	silikono

tesa® purškiamas klijų valiklis 60042
Naudojimas

•	 Bendros	paskirties	pramonės	darbams

•	 Baldams	apmušti	ir	gaminti

•	 Fabrikuose,	gamyklose

•	 Įvairiems	amatams

•	 Automobilių	pramonėje

Prekės savybės

•	 Patikimai	nuvalo	daugelio	lipniųjų	juostų	likučius

•	 Padeda	lengvai	nuimti	etiketes

•	 Pašalina	riebalų,	deguto,	dervos	likučius	ir	kitas	dėmes

•	 Išgaruoja	nepalikdamas	nuosėdų

•	 Palieka	malonų	aromatą

•	 Valiklis,	pagamintas	LIMONENO,	gauto	iš	natūralių	
šaltinių, pagrindu

•	 Purškiklis	pasiekia	net	paslėptas	ir	sunkiai	pasiekiamas	
vietas

•	 Be	silikono
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saUga ir
ELEKtrOs izOLiaCiJa
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tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas sukibimo stipris atsparumas 

dilimui produkto storis puslapis

Žymėjimo ir apsaugos nuo slydimo juostos

60760 
tesa® žymėjimo juosta                 150 μm 36

60950-51
tesa®  nuo paslydimo 

apsauganti juosta
                800/850 μm 36

tesa ®  nr. ir produkto 
aprašymas sukibimo stipris atsparumas 

smūgiams atsparumas UV produkto storis puslapis

Elektros izoliacijos juostos

4163
tesaflex®                 taip 130 μm 37

53988
tesaflex® izoliacinė juosta                 nE 150 μm 37

apžvalga
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saUga ir ELEKtrOs izOLiaCiJa
Žymėjimo ir apsaugos nuo slydimo juostos 

Naudojimas

•	 Laikina	žymėjimo	juosta

•	 Identifikuoti	ir	ženklinti	mobilius	ir	
stacionarius daiktus

Prekės savybės

•	 Didelė	sukibimo	jėga	su	daugeliu	
paviršių

•	 Tvirta	PVC	juosta	itin	atspari	
nusidėvėjimui

•	 Atspari	tepalams,	tirpikliams	ir	pan.

•	 Plėšoma	ranka

•	 Yra	įvairių	spalvų

tesa® nuo paslydimo apsauganti juosta 60950, 60951
Naudojimas

•	 Apsaugai	nuo	paslydimo

•	 Galima	naudoti	visur,	kur	reikia	saugaus	
pagrindo po kojomis

•	 Tinka	reikliems	paviršiams,	pavyzdžiui:	
gamyklos grindims, pramoninėms zo-
noms ir t. t.

Prekės savybės

•	 Labai	geras	gaminio	sulipimas

•	 Stiprus	ir	patvarus	klijų	sluoksnis	užtikrina	didelę	apsaugą	nuo	
paslydimo iki 1–2 metų įprasto naudojimo zonose

•	 Plėšomos	rankomis,	o	užklijavus	nesusiraukšlėja

•	 Ypač	atspari	trinčiai,	stipri	ir	tvirta

•	 Atspari	UV,	temperatūrai,	(druskos)	vandeniui	ir	plovikliams

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 15 : 25 15 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36 3/18

Spalvos    

Techninė informacija 60950, 60951

Bendras storis (µm) 800

Sukibimas (N/cm) 5.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 25

36

tesa® žymėjimo juosta 60760

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos       

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 150

Sukibimas (N/cm) 2

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 220



saUga ir ELEKtrOs izOLiaCiJa
Elektros izoliacijos juostos

tesaflex® 4163

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 33 : 19 33 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 5/120 3/36

Spalvos        

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 130

Sukibimas (N/cm) 1.8

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 250

tesaflex® izoliacinė juosta 53988

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 10 : 15 20 : 19 33 : 19

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 10/250 10/160 10/200

Spalvos        

Techninė informacija

Bendras storis (µm) 150

Sukibimas (N/cm) 2.2

Pailgėjimas iki plyšimo (%) 240

Naudojimas

•	 Montavimui

•	 Taisymui

•	 Ženklinimui

•	 Sujungimui

•	 Surišimui

Prekės savybės

•	 Ultravioletiniams	spinduliams	atsparūs	akriliniai	klijai

•	 Atsparus	temperatūrai	iki	105°C

•	 Dielektrinė	įtampa	7000	V

Naudojimas

•	 Idealiai	tinka	elektros	darbams,	pavyzdžiui:	laidų	
izoliavimui arba žymėjimui

•	 Tinka	ir	laikiniems	darbams

Prekės savybės

•	 Sertifikuota	ir	patvirtinta	remiantis	IEC	60454-3-1	(VDE,	IMQ,	
SEMKO).	VOC,	RoHS	2.0	ir	REACH

•	 Stora	pagrindo	medžiaga	-	150	μm

•	 Aukštas	dielektrinis	lygis	-	7.000	V

•	 Atsparumas	karščiui	iki	+90°C

•	 Galimybė	rinktis	iš	skirtingų	spalvų	ir	dydžių	asortimento
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tesa ®  nr. ir produkto aprašymas sukibimo stipris atsparumas plyšimui puslapis

57165-68 
tesapack® strong                 40

58572-73 
tesapack® basiC                 41

apžvalga

39
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paKaViMas
Uždarymo ir sutvirtinimo juostos

Naudojimas

•	 Patogu	pakuoti	siuntą	arba	užtvirtinti	krovinio	dėžutę

Prekės savybės

•	 Stiprus	PP	pagrindas

•	 Tirpiklių	neturintys	klijai	

•	 Gero	sandarinimo	užtikrinimas	dėl	didelio	kiekio	klijų

•	 Tolygus,	mažai	triukšmo	keliantis	išvyniojimas

•	 Tinka	naudoti	visuose	tesa®	rankiniuose	aparatuose

Techninė informacija

Atsparumas UV Taip

Lengvas išvyniojimas Taip

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 66 : 38 66 : 50

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 8/48 6/36

Spalvos    

tesapack® strong 57165 - 68 
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tesapack® basiC 58572-73

paKaViMas
Uždarymo ir sutvirtinimo juostos

Naudojimas

•	 Užsandarinti	visų	rūšių	lengvus	siuntinius	
ir pakuotes

Prekės savybės

•	 Išmatavimai:	50m:48mm

•	 Be	tirpiklių

•	 Atsparumas	senėjimui

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm) 50 : 48

(Vnt. Vidinėje pakuotėje/
Dėžėje) 6/36

Spalvos  

Techninė informacija

Atsparumas UV Taip

Lengvas išvyniojimas Taip
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Statybos srityje yra didelė dalis darbų, kurių atlikimui yra naudojamos apsauginės dažymo juostos, ir šių darbų atli-
kimas kelia labai skirtingus reikalavimus. Akivaizdu, kad vienas atskiras produktas negali atitikti visų reikalavimų ir 
atskirais atvejais turi būti naudojamos konkrečiam pritaikymui skirtos lipniosios juostos. Dažnai senų lipniųjų juostų 
panaudojimas sudaro taupymo iliuziją, bet dažnu atveju tai baigiasi skundais bei papildomu darbu arba padaryto 
darbo perdarymu vėlesniame etape. Šiame skyriuje mes norėtumėme pateikti aiškias instrukcijas, kaip pasiekti 
optimaliausius rezultatus beveik visose situacijose. Būtina atsižvelgti į šiuos pagrindinius keturis principus.

tEisingO prOdUKtO pasirinKiMas

patariMai ir gUdrybės

naUdOJiMas LaUKO sĄLygOMis
Juosta turi būti atspari oro sąlygoms, ultravioletinės spinduliuotės poveikiui ir drėgmei, 
kad nuplėšiant juostą ant paviršiaus neliktų jos liekanų bei plėšimo metu pati juosta 
neplyštų. tesa® profesionalias naudojimui lauko sąlygomis skirtas juostas galima 
lengvai atpažinti iš specialių ikonėlių.  

MEdžiaga
Iš principo, lengvai lipnūs pagrindai: lakuoti paviršiai, mediniai, metaliniai ir kt. Sunkiai lipnūs pagrindai, pavyzdžiui: silikoniniai sandari-
kliai, kai kurios plastmasės. 

būtinas tiKsLUMas
Dažymo rezultato kokybė, t.y. norimas dažyto krašto lygumas, yra svarbus parenkant dažymo juostą. Priklausomai nuo pritaikymo ir jūsų 
ar kliento reikalavimų, reikiamą produktą galite pasirinkti iš Precision Mask® asortimento arba vieną iš standartinio asortimento. 

pagrindO tipas
Šiuo atžvilgiu būtina atsižvelgti į tai koks yra paviršius:

•	 Lygus,	grublėtas	ar	tekstūruotas 
Kuo grublėtesnis pagrindas, tuo yra mažesnis sukibimo 
paviršiaus plotas, dėl ko yra būtinas stipresnis/storesnis klijuo-
jamosios masės sluoksnis. 

•	 Paviršiaus	tvirtumas 
Pagrindo paviršiaus tvirtumas turi būti didesnis nei lipni-
osios juostos prilipimo stiprumas, kad nuplėšiant juostą 
paviršiui nebūtų padaryta žala.

naUdOJiMO LaiKas
Maksimalus naudojimo laikas, t.y. laikas, kuomet aptariamą produktą vis dar galima 
lengvai nuplėšti, yra ribotas priklausomai nuo lipniosios juostos tipo. Pasibaigus 
numatytam naudojimo laikui, rizika, kad ant pagrindo paviršiaus liks juostos liekanų 
arba bus pažeistas paviršius, nuo kurio yra nuplėšiama juosta, ženkliai didėja. 

bEndra inFOrMaCiJa

Pastaba: visų tesa® produktų 
naudojimo laikas nurodytas 
jų etiketėse.

1
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naUdOJiMas ant ŠVarių paVirŠių 
Kad turėtumėme tvirtą sukibimą, paviršiai turi būti švarūs, nepadengti dulkėmis, nedrėgni, 
netepaluoti, nealyvuoti ar padengti kokiais kitais teršalais. Silikonas ar vaškas ( jų likučiai ant 
paviršiaus) taip pat sumažina sukibimo patikimumą.

tEMpEratūra
Naudojimas: 
Lipniosios juostos turėtų būti naudojamos tik esant temperatūroms nuo 5 iki 40 °C*. Prie 
žemų temperatūrų, sukibimo savybės ženkliai prastėja. Lengvam panaudojimui įtaką daro 
padidėjusi išvyniojimo jėga. 
* Išimtis yra tesa® 4843 PVC apsauginė juosta, kuri gali būti naudojama, o po to nuimama netgi prie 0 °C.

tEisingas prispaUdiMas
Siekiant maksimalaus apsaugos rezultato, t.y. tikslių, švarių dažyto sluoksnio 
pakraščių, ji turi būti stipriai prispaudžiama klijuojant.

LaiKyMO tEMpEratūra
Lipniųjų juostų galiojimo laikas daug greičiau senka, kuo aukštesnėje temperatūroje 
jos yra laikomos. Mes primygtinai įspėjame, kad juostos nebūtų laikomos vietose, kur 
patenka tiesioginiai saulės spinduliai, t.y. priešais langus. Aukštos temperatūros ir UV 
spinduliai gali lengvai sugadinti lipniąsias juostas.

saUgOJiMO LaiKas
Lipnioji juosta, kuri buvo laikoma neteisingomis sąlygos ir per ilgai, gali pažeisti 
paviršius, prie kurių ji yra klijuojama. Šaltai laikyti ar užsigulėję lipniųjų juostų ritiniai 
visų pirma turi būti aklimatizuoti prie aplinkos temperatūros prieš pradedant juos nau-
doti. Į tai būtina atsižvelgti, kai lipniosios juostos yra laikomos šaltomis ar karštomis 
sąlygomis – pavyzdžiui, automobiliuose, statybos aikštelėje. Idealios laikymo sąlygos: 
vengti didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių, temperatūra, neviršijanti 25 
°C. Siekiant optimalių rezultatų, rekomenduojama dažymo juostas panaudoti per du 
metus nuo jų įsigijimo datos.

tEisingas KaMpas
Idealiausiu atveju juostą reikėtų atklijuoti nuo pagrindo paviršiaus stačiu kampu. Mažiausia 
rizika, kad ant paviršiaus liks juostos liekanų, yra prie apytiksliai 45° - 90° kampo. Jeigu plėšimo 
kampas yra didesnis nei 90°, rizika, kad ant paviršiaus liks juostos liekanų, didėja.

nEVirŠyti panaUdOJiMO LaiKO
Idealiausiu atveju lipniąsias juostas reikia pašalinti iš karto, kai tik dažai pradeda džiūti ir palietus nelimpa, bet kai dar nėra pilnai išdžiūvę. 

tEMpEratūra
Pagrindo paviršiaus temperatūra neturėtų būti žemesnė nei 5 °C, kadangi esant žemoms 
temperatūroms juostos pagrindas ir klijų sluoksnis praranda savo kibumo savybes (žr. viršuje).

Lėtai ir tOLygiai
Lipniosios juostos visuomet turi būti atklijuojamos lėtai, tolygiai ir niekuomet nenaudojant staigių judesių. 

tinKaMas naUdOJiMas

tEisingas nUėMiMas

tinKaMOs LaiKyMO sĄLygOs UžtiKrina KOKybę

patariMai ir gUdrybės 

40 °C

5 °C

> 45°45°

2
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tEChninė inFOrMaCiJa
   apsauga dažant patalpose
Kodas produkto pavadinimas bendras storis sukibimas pailgėjimas iki plyšimo

4334 tesa® Precision Mask 90 µm 1.85 N/cm 4 %

4333 tesa Precision Mask® Sensitive 80 µm 0.5 N/cm 5 %

4348 tesa® Apsauginė juosta dažymui 140 µm 3.3 N/cm 10 %

51023 tesa® Apsauginė juosta dažymui 110 µm 2 N/cm 10 %

4325 tesa® Bendrosios paskirties dažymo juosta 120 µm 2.6 N/cm 10 %

4319 tesa® Apsauginė juosta linkiams 375 µm 4.5 N/cm 58 %

60101 tesa® Stiklo pluošto juosta 185 µm 0.5 N/cm 5 %

4402 tesa Easy Cover® Precision Standard 90 µm 1.7 N/cm 4 %

4368 tesa Easy Cover® Universal 140 µm 3.4 N/cm 10 %

4403 tesa Easy Cover® Standard 120 µm 3 N/cm 9 %

   apsauga dažant lauke
Kodas produkto pavadinimas bendras storis sukibimas pailgėjimas iki plyšimo

4440 tesa Precision Mask® Dažymo darbams lauke 110 µm 1,8 N/cm 5 %

4431 tesa® Apsauginė dažymo juosta, atspari UV 120 µm 1.3 N/cm 9 %

4435 tesa® Dažymo darbams lauke 145 µm 2.8 N/cm 12 %

4373 tesa Easy Cover® UV Extra Strong 310 µm 3.8 N/cm 10 %

4369 tesa Easy Cover® UV 310 µm 2.5 N/cm 10 %

   pastato apsauga ir remontas
Kodas produkto pavadinimas bendras storis sukibimas pailgėjimas iki plyšimo

4843 tesa® PVC apsauginė juosta 122 µm 1.2 N/cm 200 %

4840 tesa® PVC apsauginė juosta 150 µm 1.9 N/cm 140 %

60399 tesa® PVC apsauginė juosta 130 µm 1.8 N/cm 170 %

4363 tesa® UV apsauginė PVC audinio juosta 310 µm 2.5 N/cm 10 %

4663 tesa® Tvirta audinio juosta 300 µm 4.8 N/cm 18 %

4662 tesa® Betonband audinio juosta 230 µm 4.4 N/cm 15 %

4662 tesa® Stipri audinio juosta 230 µm 4.4 N/cm 18 %

4612 tesa® Extra Power® Universali 230 µm 4.4 N/cm 15 %

4613 tesa® Utility audinio juosta 180 µm 4.3 N/cm 18 %

4651 tesa® Premium Akrilu dengta audinio juosta 310 µm 3.3 N/cm 13 %

4688 tesa® Permatoma PE plevelės juosta remonto darbams 260 µm 4.5 N/cm 9 %

4665 tesa® Permatoma audinio juosta lauko darbams 215 µm 9 N/cm 27 %

4668 tesa® Permatoma PE plevelės juosta remonto darbams 140 µm 3.4 N/cm 500 %

4600 tesa®	Xtreme	Conditions 500 µm 33 N/cm 750 %

60073 tesa® Garo izoliacinei plėvelei sujungti 320 µm 12 N/cm -

63652 tesa® Stipri aliuminio juosta 50 µm 90 N/cm 6 %

63632 tesa® Universali aliuminio juosta 30 µm 8 N/cm 3 %
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   Montavimas ir grindų dangos klojimas
Kodas Produkto pavadinimas bendras storis Sukibimas (pradinis) Sukibimas (po 14 d.)

4952 tesa® Mirror Mounting 1150 µm 6.5 N/cm 8 N/cm

64958 tesa® Universal Indoor Mounting 1050 µm 4 N/cm 4 N/cm

4965 tesa® Transparent Mounting 205 µm 11.5 N/cm 11.8 N/cm

4957 tesa® Dvipusė bendros paskirties naudojimo juosta 1100 µm 4 N/cm 4 N/cm

4962 tesa® Premium dvipusė juosta 160 µm 11.5 N/cm 12 N/cm

62934 tesa® Professional 800 µm 17 N/cm 17 N/cm

Kodas Produkto pavadinimas bendras storis Sukibimas (pradinis) Pailgėjimas iki plyšimo

4939 tesa® Universal Double-Sided – Removable 250 µm 7.5 N/cm 80 %

64620 tesa® Universali juosta kiliminių dangų priklijavimui 185 µm 12 N/cm 80 %

   Pakavimas
Kodas Produkto pavadinimas Atsparumas UV Lengvas išvyniojimas

57165-68 tesapack® Strong Taip Taip

58572-73 tesapack® bASIC Taip Taip

   Sauga ir elektros izoliacija
Kodas Produkto pavadinimas Produkto pavadinimas Sukibimas Pailgėjimas iki plyšimo

60760 tesa® Žymėjimo juosta 150 µm 2 N/cm 220 %

60950, 60951 tesa® Nuo paslydimo apsauganti juosta 800 µm 5.8 N/cm 25 %

4163 tesaflex® 130 µm 1.8 N/cm 250 %

53988 tesaflex® Izoliacinė juosta 150 µm 2.2 N/cm 240 %

Kodas Produkto pavadinimas  Laikas klijavimui Temperatūros intervalas

60022  tesa® ypač stiprūs purškiami klijai  < 10 min – 30  iki +80 °C

60042 tesa® Purškiamas klijų valiklis – –



Apsauga 
dažant lauke

Pastatų 
apsauga ir 
remontas

Montavimas ir 
grindų dangos 
klojimas

Sauga ir elektros 
izoliacija

Apsauga 
dažant 
patalpose

PRODUKTŲ IKONŲ
PAAIšKINIMAI

7 days

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
patalpose

6 weeks

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
lauke

Juosta plėšoma 
rankomis

2 weeks*

Juosta 
nuplėšiama be 
likučių

Juosta tinkama 
ilgalaikiam 
naudojimui

Laikymo jėga

6 months

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
patalpose

Juosta suderi-
nama su dažais, 
kurių pagrindas 
yra iš vandens 
ir tirpiklių

Juosta labai 
tiksliems dažų 
kraštams

Juosta 
nesuplyšta, kai 
yra nuimama

Klijų sukibimo 
stiprumas

Audinio tankis. 
Kuo jis didesnis, 
tuo juosta 
tvirtesnė

Juostos 
plotis ir storis, 
Easy Cover® 
asortimentas

Juosta tinkama 
apsaugoti 
linkius

Juosta suderi-
nama su dažais, 
kurių pagrindas 
yra iš vandens 
ir tirpiklių

Juosta 
nesuplyšta, kai 
yra nuimama

Plevelės storis, 
Easy Cover® 
asortimentas

Juostos 
plotis ir storis, 
Easy Cover® 
asortimentas

Juosta labai 
tiksliems dažų 
kraštams

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
lauke

6 weeks

UV
-P

LU
S

8 weeks

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
lauke

12 months

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
įvairiomis klima-
to sąlygomis

Juostą lengvai 
išvyniojama

Klijų sukibimo 
stiprumas

Didelis atsparu-
mas plyšimui

Rekomen-
duojamas 
temperatūros 
intervalas 
klijuojant 
juostą

Rekomen-
duojamas 
temperatūros 
intervalas 
priklijuotai 
juostai

Juosta plėšoma 
rankomis

Audinio tankis. 
Kuo jis didesnis, 
tuo juosta 
tvirtesnė

Bendras 
juostos storis

Juosta su 
apsaugine 
plėvele

Labai skaidri 
juosta

Nepalieka 
žymių

Patikimas klijų 
pašalinimas be 
likučių

Lengvas 
etikečių 
nuėmimas 

Labai tvirtam ir 
ilgaamžiškam 
priklijavimui

Reguliuojama  
purkštukas 
norint nustatyti 
pageidaujamą 
purškimo kiekį

Lengvų ir  sunkių 
priemonių klijavimas/ 
automobilių 
pramonėje

Juosta tinkama 
bet kokiomis 
oro sąlygomis

Juosta atspari 
UV

„Elektros 
izoliacija iki 
7000 V“

Juosta padeda 
išvengti 
paslydimo

Juosta atspari 
rūgštims

Juosta tinkama 
tam tikram 
laikotarpiui 
lauke

Juosta 
nuplėšiama be 
likučių

Juosta yra 
lanksti

Sertifikuota 
juosta

Rekomen-
duojamas 
temperatūros 
intervalas nau-
dojimo metu

Bendras 
juostos storis

Juosta patva-
riam aikštelių 
žymėjimui

Įspėjamoji 
juosta

Juosta spal-
viniam laidų 
žymėjimui

Sulaikanti 
liepsną

2 weeks*

Sulaikanti 
liepsną

Labai plona 
juosta

Rekomen-
duojamas 
temperatūros 
intervalas prikli-
juotai juostai

7000 V

Sertifikuota 
juosta
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