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Produkta Informācija

Spēcīga, pret laikapstākļiem noturīga abpusējā līmlente - plaša spektra pielietošanai ārā,
noturīga pret temperatūru

Produkta apraksts
tesa PRO Mounting Outdoor paātrina un atvieglo profesionālu meistaru darbu āra apstākļos. Pateicoties savam stiprajam
un uzticamajam saķeres spēkam, šī līmlente nodrošina labu saķeri ar īpaši sarežģītām virsmām, piemēram, flīzēm,
ķieģeļiem, metālu un cietu plastmasu. Nodrošiniet noturīgu un ilgstošu saķeri, nostiprinot saviem klientiem būtiskus āra
priekšmetus, piemēram, pastkastītes vai māju numurus ar šo UV starojuma, ūdens un temperatūras izturīgo lenti.

Lespējas
• Spēcīga un izturīga: tesa PRO Mounting Outdoor līmlente ir primārā stiprinājumu risinājumu izvēle vienkāršai un stabilai

priekšmetu montāžai pie sienas – noturīga pret UV starojumu, mitrumu un dažādām temperatūrām
• Āra darbiem paredzētā līmlente notur līdz 1 kg uz 10 cm lentes - līdzeniem līdz 10 mm bieziem priekšmetiem - piemērota

lielākajai daļai gludu, pietiekami cietu virsmu - pielīp pie flīzēm, metāla un lielākās daļas plastmasu
• Ideāli piemērota izmantošanai ārpus telpām: Spēcīga divpusējā līmlente drošai eksterjera elementu, piemēram, māju

numuru, pastkastīšu u.c. nostiprināšanai
• Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra

līmlentes sloksnīti

Lietojumi
Viegli izmantot:
• Lai montāžas lente pilnā apmērā nodemonstrētu savu saķeres spēku, objektam un virsmai jābūt bez putekļiem,

netīrumiem un taukiem.
• No sākuma piestipriniet lenti pie raupjākās virsmas Līmējiet vertikālās sloksnēs un paralēli objekta vai virsmas

garumam.
• Stingri piespiediet un turiet vismaz piecas sekundes. Noņemiet aizsargājošo foliju un nepieskaroties virsmai, kas klāta

ar līmvielu, novietojiet objektu un stingri turiet to vismaz piecas sekundes.
• Tā kā montāžas lentes ir paredzētas ilgstošai izmantošanai, uz objekta var palikt materiāla atlikumi. Pamēģiniet notīrīt ar

tesa līmvielas noņēmēju.

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 ciets akrils
• Līmvielas veids akrils

• Kopējais biezums 1140 µm
• Līmlentes noturspēja līdz pat 10 KG/M
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Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturība pret novecošanu (UV) ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
labi

• Mitruma izturība ļoti labi

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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