tesa® 60022
Lijmspray extra strong
Product Informatie

De extra sterke lijmspray voor het hechten van zware materialen
Een extra sterke, folievormende lijm voor het permanent verlijmen van materialen als textiel, plastic, karton, schuimrubber,
isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer en rubber op elkaar of op metaal of hout.
•
•
•
•
•
•

Minimale spuitnevel, bestand tegen vocht en temperaturen
van -30°C tot +80 °C (gedurende korte tijd +100 °C)
Goede kleeracht op PE en PP
Groot hechtingsbereik
Met name geschikt voor de autoindustrie
Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen

Voornaamste toepassing
• tesa® Lijmspray 60022 EXTRA STRONG is de ideale oplossing voor veeleisende verbindingstoepassingen
• Verlijmen van materialen als textiel, plastic, karton, schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer en rubber op
elkaar of op metaal of hout
• Hecht op metaal en hout
• Geschikt voor oneﬀen oppervlakken
• Gebruikt door stoﬀeerders
• Gebruikt door zadelmakers
• Voor gebruik op beurzen en evenementen

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

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60022
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Aanvullende informatie
• Ideaal voor grotere vlakken
• Geschikt voor zwaardere materialen met ruw oppervlak
• Filmvormende spray
• Sprayrichting kan horizontaal of verticaal ingesteld worden
• Aanpasbare spray hoeveelheid (H:Hoog M:Medium L:Laag)
• Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
• Zonder siliconen
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Disclaimer
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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.

