
tesa® Professional 66952
Mounting Mirror
Product Information

Fuktbestandig monteringstape, dobbeltsidig – For sikker og solid montering av speil uten
skruer eller verktøy

Produktbeskrivelse
tesa PRO Mounting Mirror er ideell for profesjonelle håndverkere når kundene ikke ønsker å bore. Den selvklebende
tapen kleber pålitelig selv i fuktige omgivelser. Den slitesterke tapen kleber på glatte overflater som fliser og holder på
plass flate gjenstander med opptil 4 mm tykkelse, som f.eks. speil. Med denne dobbeltsidige tapen i verktøykassen kan du
oppfylle alle ønsker om sammenføyning innendørs som en kunde måtte ha.

Funksjoner
• Kleber sikkert og godt selv i fuktige omgivelser: På grunn av den høye bestandigheten mot fukt, ble denne tapen

utviklet spesielt for bruk på baderomsfliser
• Pålitelig feste uten permanente hull: tesa PRO Mounting Mirror krever hverken bruk av skruer, plugger eller spikre – det

har aldri vært enklere å feste tyngre gjenstander.
• Uunnværlig i enhver profesjonell verktøykasse: tesas dobbeltsidige speiltape forenkler arbeidet til moderne

håndverkere på steder der skruer ikke er et alternativ.
• Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon
Enkel å påføre:
• For at monteringstapen skal utvikle den fulle klebekraften, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett
• For å erne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen
• Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden.

Prøv å erne eventuelle rester med tesa Adhesive Remover

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?mp=66952
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