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Superizturīgā, abpusējā montāžas lente - lietošanai iekštelpās un ārpus tām

Produkta apraksts
Mūsu spēcīgākā montāžas lente ir piemērota objektu stiprināšanai gan droši, gan pastāvīgi. tesa PRO Mounting Ultra
Strong spēj noturēt līdz 10 kg smagus priekšmetus uz 10 cm lentes un pat kompensē nelielus virsmas nelīdzenumus.
Izmantošanai gan telpās, gan ārā: Īpaši spēcīgā līmviela ir piemērota flīzēm, apstrādātam kokam, lielākajai daļai plastmasu
un ir lieliski piemērota plāksnīšu, līstīšu un citu tamlīdzīgu elementu piestiprināšanai.

Lespējas
• Pirmā izvēle, lai noturētu vietā smagus objektus: tesa spēcīgākā abpusējā līmlente spēj noturēt līdz 10 kg uz 10 cm

lentes - viegls risinājums fiksācijai bez gaidīšanas laika
• Uzticama saķere, neradot paliekošus caurumus: Izmantojot tesa PRO Mounting Ultra Strong līmlenti, skrūves, dībeļi vai

naglas nav vajadzīgas - montāžu iespējams veikt viegli un ātri, neizmantojot instrumentus
• Līmlente paredzēta izmantošanai telpās un ārpus tām: Nodrošina saķeri ar flīzēm, koku, akmeni un lielāko daļu

plastmasu un pat kompensē nelielus nelīdzenumus uz virsmām - ideāli piemērota plāksnīšu, moldingu, rotājumu,
atslēgu kastīšu un citu priekšmetu stiprināšanai

• 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.
• No sākuma piestipriniet divpusējo montāžas līmlenti pie raupjākās virsmas
• 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 no sienas. Tā kā montāžas lentes ir paredzētas ilgstošai

izmantošanai, uz objekta var palikt materiāla atlikumi. Pamēģiniet notīrīt ar tesa līmvielas noņēmēju.
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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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