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Profesionāla, izturīga lente - Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās - Rūpnieciska kvalitāte -
Putekļu un mitruma aizsardzība

Produkta apraksts

Izmantojot tesa PRO Mounting ACXplus MP, piedāvājiet saviem klientiem rūpnieciskas kvalitātes saķeri, kas balstīta uz
akrila putu tehnoloģiju. Šī spēcīgā, daudzfunkcionālā montāžas lente ir piemērota iekštelpu darbiem. Pateicoties lentes
viskoelastīgajām īpašībām, tā nodrošina drošu un ilgstošu saķeri. Šī augstās veiktspējas rūpnieciskā līmlente ir noturīga
pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums. Tieši tas, kas
nepieciešams jūsu instrumentu komplektam.

Lespējas
• Rūpnieciska kvalitāte: Augstākā līmeņa līmlente ar novatoriskām akrila putām, noturīga pret bojājumiem, ko rada

mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums
• Blīvēšanas funkcija: Šis profesionālais risinājums blīvē un aizsargā pret putekļiem un mitrumu - aizpilda spraugas uz

dažādu materiālu virsmām ar atšķirīgām īpašībām
• Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās: Spēcīga divpusējā līmlente plakanu priekšmetu, piemēram, norāžu u.c., drošai

fiksēšanai
• 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.
• Nepieskarieties ar līmvielu klātajai pusei, jo tas var pasliktināt saķeres spēku.
• Līmējiet vertikālās sloksnēs un paralēli objekta vai virsmas garumam.
• Stingri piespiediet un turiet montāžas lenti vismaz piecas sekundes.
• Lai noņemtu, uzmanīgi velciet montāžas lenti paralēli prom no sienas. 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 akrila putas
• Līmvielas veids foamed acrylic blend

• Kopējais biezums 800 µm

La
pp

us
e 

1 n
o 

2 
– 

da
tu

m
s:

 18
/0

3/
23

 –
 lv

-L
V

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=66728

http://l.tesa.com/?mp=66728


tesa® PRO 66728
Produkta Informācija

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturība pret novecošanu (UV) ļoti labi
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
labi

• Mitruma izturība 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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