
tesa® 60021
Spray glue Permanent
produkta informācija
Līmes aerosols, PERMANENT, 300ml

tesa® PERMANENT 60020 līmes aerosols ir ļoti universāla līme pastāvīgai tādu materiālu kā papīrs, kartons, filcs, audums,
plēve, koks, āda, polistirols un daudzu veidu plastmasa savienošanai.
• Tīrai, ekonomiskai, drošai un ātrai lielu platību salīmēšanai.
• Piemērots viegliem un vidēji smagiem materiāliem ar gludu vai nedaudz nelīdzenu virsmu.
• Līme tiek izklāta plānā kārtā un vienmērīgi
• Ātra žūšana un noturība pret mitrumu un mehānisko un termisko slodzi
• Piemērota putuplasta līmēšanai
• Nesatur silikonu

Pamata pielietojums
tesa® PERMANENT 60021 līmes aerosols ir izcili piemērots vispārīgiem rūpnieciskiem darbiem, piemēram
• Ornamentu izveidei
• Palešu marķēšanai
• Elektroinstalācijas shēmu un etiķešu stiprināšanai
• POS displeju montāžai
• Pastāvīgai plakātu un šablonu stiprināšanai, piemēram, uz putuplasta
• Plānas dekoratīvās plēves, plēves un auduma savienošanai

un daudzām citām profesionālām rūpniecības un amatniecības vajadzībām. Turklāt tesa® PERMANENT 60021 līmes
aerosols ir piemērots lietošanai mājās.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Tehniskie dati
• Krāsa gaiši bēša
• Temperatūras izturība no -20 °C
• Temperatūras izturība līdz 60 °C
• Līmes bāze sintētiskais kaučuks

• Šķīdinātāja bāze dearomatizēts
īpašais benzīns un
acetons

• Propelanta bāze propāns/butāns
• Ieteicamais izsmidzināšanas

attālums
30 cm

• Ieteicamais laiks pirms
līmēšanas

1-5 min

Īpašības
• Pastāvīga savienojuma rezultāts • Temperatūras savienojuma rezultāts

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā:    ļoti labi      labi      vidēji      vāji
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021


tesa® 60021
Spray glue Permanent
produkta informācija
Papildu informācija
• tesa piedāvā divus papildu līmes aerosolus: 60022 EXTRA STRONG un 60023 REPOSITIONABLE
• Skatiet drošības informāciju uz aerosola iepakojuma
• Labi sakratiet pirms lietošana un notīriet no sprauslas piekaltušo līmi
• Lietojot pirmo reizi, pārbaudiet piemērotību, pielīmējot paraugu
• Līmējamajām detaļām ir jābūt sausām, bez putekļiem un attaukotām. Iesakām notīrīt tās ar tesa® INDUSTRY

CLEANER 60040
• Pēc lietošanas apgrieziet iepakojumu otrādi un iztīriet no sprauslas līmi, līdz no tās sāk izplūst tikai propelents
• Lieko izsmidzināto līmes aerosolu var viegli notīrīt ar tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
• Skatiet īpašās instrukcijas/drošības datu lapas: www.tesa.com/safety

Disclaimer

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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