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Spēcīga un izturīga lente - Divpusējs silikonizēts papīrs - Pastāvīgai lietošanai

Produkta apraksts
Ja klienti vēlas, lai jūs piestiprinātu priekšmetus pie teksturētām virsmām, neizmantojot naglas vai skrūves, izvēlieties
PRO Mounting Wallpaper & Plaster. Šī divpusējā lente ir īpaši paredzēta izmantošanai uz jutīgām virsmām. Tās formula
kompensē nelielus virsmas nelīdzenumus un atvieglo meistaru darbu. Piekariniet pie sienas gleznu vai piestipriniet
norādes garāžā. Viena 1 m gara sloksne var noturēt līdz 10 kg.

Lespējas
• Neizmantojiet parasto līmlenti uz tapetēm un apmetuma: Šī profesionālā montāžas lente ir īpaši izstrādāta, lai

nodrošinātu saķeri uz fakturētām virsmām
• Pastāvīga un uzticams aizturēšana nesabojājot sienu: Izmantojot tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster līmlenti,

skrūves, dībeļi vai naglas nav vajadzīgas - montāžu iespējams veikt viegli un ātri, neizmantojot instrumentus
• 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. Pastipriniet augšējo daļu ar īsākām strēmelēm.
• 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.

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 polietilēna putas
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Kopējais biezums 1350 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturība pret novecošanu (UV) labi • Mitruma izturība vāji
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?mp=66743
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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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