
tesa® viedais pašlīmējošais āķis /
skrūves ar regulēšanu augstumā 3kg
Produkta Informācija

BNR 77765

Produkta apraksts
Viedais pašlīmējošais āķis/skrūve ar regulēšanu augstumā līdz 3 kg. Lieliski piemērots dekoratīvu priekšmetu vai virtuves
rīku uzstādīšanai pie gludām un stingrām virsmām, piemēram, pie flīzēm un metāla.

Lespējas
• Gludām un stigrām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
• Priekšmetiem līdz 3 kg uz āķi/skrūvi vai 6 kg, izmantojot 2 āķus/skrūves
• Ar regulēšanu augstumā priekšmetu izlīdzināšanai taisnā virzienā
• Pēc noņemšanas neatstāj pēdas
• Var izmantot atkārtoti ar jaunu sloksni

Lietojumi
Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai nodrošinātu maksimāli labu saķeri, notīriet virsmu ar logu tīrīšanas līdzekli,
kas nesatur silikonu vai metilspirtu. Pirms stiprināšanas virsmai jābūt pilnīgi sausai.
2. Pašlīmējošais strips ir jāpiestiprina pie raupjākās virsmas.
3. Vienmērīgi piespiediet un paturiet visu stripu vismaz 5 sekundes un tikai pēc tam noņemiet aizsargpārklājumu.
Uzmanieties, lai nevienā brīdī nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai.
4. Tagad uzklājiet tesa® pašlīmējošo skrūvi, sākot ar stripa augšējo malu un pēc tam lokot to uz leju. Vienmērīgi piespiediet
un paturiet visu skrūvi vismaz 5 sekundes.
5. Ļipiņai jābūt pieejamai aiz priekšmeta vai zem skrūves, lai to varētu viegli noņemt.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks • Holding power of strip up to 3 Kg

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Bīstamais materiāls nē
• Mitruma izturība nē
• Materiāls PS (polistirols)
• Noturība pret eļļu un taukiem nē

• Ozone resistance nē
• Noņemama, neatstājot pēdas jā
• Atkārtoti lietojams jā
• Noturība pret UV stariem nē
• Ūdensizturība nē
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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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