
tesa® 60021
Lijmspray permanent
Product Informatie
Permanente lijmspray voor diverse professionele toepassingen

Een zeer veelzijdige lijm voor het permanent verbinden van materialen als papier, karton, vilt, textiel, folie, hout, leer,
polystyreen en tal van andere plastics. Voor het schoon, economisch, betrouwbaar en snel verlijmen van grote delen. De
lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld. Sneldrogend en bestand tegen vocht en mechanische en thermische spanning. Vrij
van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen.

Voornaamste toepassing
*Geschikt voor materialen zoals papier, karton, vilt, textiel, folie, leer, Styrofoam
*De zellevende lijmspray wordt gebruikt voor het maken van patronen en is geschikt voor het markeren van paletten
*Kan gebruikt worden voor het aanbrengen van bedradingsschema’s en labels
*tesa® 60021 wordt gebruikt voor de montage van point-of-sale displays
*De lijmspray wordt gebruikt voor permanente montage van posters en mallen, bijv. op Styrofoam
*De hechting van dunne decoratieve film, folie, stof en andere professionele toepassingen in industrie en handwerk
*De lijmspray is ook geschikt voor algemeen gebruik thuis

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Aanvullende informatie
• Ideaal voor verlijming van grotere vlakken
• Geschikt voor medium tot lichte materialen met redelijk glad oppervlak
• Fijne en gelijkmatige verdeling van de lijm
• Droogt snel
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C
• Geschikt voor Styrofoam
• Zonder siliconen of chloorhoudende oplosmiddelen
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021


tesa® 60021
Lijmspray permanent
Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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