
tesa® viedais pašlīmējošais āķis ar
regulēšanu augstumā (nelīdzenām virsmām)
1kg
Produkta InformācijaBNR 77774

Produkta apraksts
Viedais pašlīmējošais āķis ar regulēšanu augstumā, līdz 1 kg. Ideāli piemērots attēlu piekāršanai un izvietošanai pie
teksturētām un viegli sabojājamām virsmām, piemēram, pie tapetēm vai apmetuma.

Lespējas
• Teksturētām un viegli sabojājamām virsmām, piemēram, tapetēm vai apmetumam
• Priekšmetiem līdz 1 kg* uz āķi vai 2 kg, izmantojot 2 āķus
• Ar regulēšanu augstumā priekšmetu izlīdzināšanai taisnā virzienā
• Pēc noņemšanas neatstāj pēdas
• Var izmantot atkārtoti ar jaunu sloksni
• Optimāla rezultāta sasniegšanai izlasiet instrukcijas bukletu

Lietojumi
Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot pašlīmējošos stripus, no sākuma
ar tīru drānu notīriet no virsmas netīrumus un putekļus.
2. Piestipriniet pašlīmējošo stripu pie raupjākās virsmas, tāpēc tapešu vai apmetuma gadījumā vienmēr stipriniet to no
sākuma pie sienas - ar zilo ļipiņu pret sienu. Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka virsma ir pietiekami izturīga, lai noturētu
priekšmeta, kuru vēlaties piestiprināt, svaru.
3. Vienmērīgi piespiediet un paturiet visu stripu vismaz 5 sekundes un tikai pēc tam noņemiet aizsargpārklājumu. Šādi
piespiežot, tiek aktivizētas elastīgās polimēru ķēdes, veidojot U-veida saites ar virsmu. Tieši šīs saites nodrošina tik drošu
un uzticamu saķeri, tāpēc, jo stiprāk un vienmērīgāk jūs piespiedīsiet, jo labāka būs saķere.
4. Tagad piestipriniet tesa® regulējamo pašlīmējošo naglu, sākot ar stripa augšējo malu un pēc tam lokot to uz leju.
Vienmērīgi piespiediet un paturiet visu naglu vismaz 5 sekundes.
5. Ļipiņai jābūt pieejamai aiz priekšmeta vai zem naglas, lai to varētu viegli noņemt.
6. Pavelciet uz augšu sarkano slēdzi, lai atbloķētu naglas galviņu, noregulējiet to vēlamajā pozīcijā un tad nofiksējiet to,
pārbīdot sarkano slēdzi atpakaļ uz leju, līdz tas nofiksējas.

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 1 Kg

La
pp

us
e 

1 n
o 

2 
– 

da
tu

m
s:

 2
7/

01
/2

3 
– 

lv
-L

V

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=77774
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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

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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