
tesa® Montāžas lente flīzēm un
metālam 100 kg/m
Produkta Informācija

BNR 77746, 77747

Produkta apraksts
Montāžas lente flīzēm un metālam līdz 100kg/m. Noturīgākais veids, kā veikt montāžas darbus pie sienas uz gludām un
cietām virsmām, piemēram, flīzēm.

Lespējas
• Gludām un cietām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
• Spēj noturēt līdz 100kg/m*
• Pastāvīgai izmantošanai
• Optimāliem rezultātiem ieteicams ne vairāk kā 6 kg uz vienu pielietojumu/priekšmetu

Lietojumi
Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai nodrošinātu maksimāli labu saķeri, izmantojiet stiklu tīrītāju, kas nesatur
silikonu vai spirtu, un notīriet gan virsmu, gan priekšmetu, lai uz tiem nebūtu putekļu vai tauku. Pirms stiprināšanas
pārliecinieties, ka virsma ir sausa.
2. Pārbaudiet, kura virsma - virsma, pie kuras tiks stiprināts priekšmets, vai priekšmeta virsma - ir raupjāka, un piestipriniet
pie tās montāžas lenti.
3. Piestipriniet īpaši izturīgo, divpusējo lenti vertikālās sloksnēs, kas atbilst priekšmeta vai virsmas pilnam garumam, un
stingri piespiediet un paturiet visu sloksni vismaz 5 sekundes. Uzmanieties, lai nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai.
4. Noņemiet lentes aizsargslāni un Nopozicionējiet priekšmetu uz virsmas.
5. Stingri piespiediet un paturiet priekšmetu vismaz vēl 5 sekundes, lai panāktu pēc iespējas ciešāku saķeri.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls polietilēna putas
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Kopējais biezums 1100 µm
• Līmlentes noturspēja līdz pat 100 KG/M

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Mitruma izturība nē
• Noņemama, neatstājot pēdas nē

• Šķīdumu nesaturošs jā
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=77746
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Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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