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Wytrzymała, dwustronna taśma montażowa – Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń

Opis produktu
Ta najmocniejsza z taśm montażowych nadaje się do mocowania przedmiotów w sposób zarówno niezawodny, jak i
trwały. Pasek taśmy tesa PRO Mounting Ultra Strong o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 10 kg, a także
wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń:
Nadzwyczajnie mocna masa klejąca sprawdza się na powierzchni z płytek, wykończonego drewna i większości tworzyw
sztucznych oraz idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili i im podobnych.

Cechy
• Najlepsze rozwiązanie do mocowania ciężkich przedmiotów: pasek tej najmocniejszej dwustronnej taśmy tesa, o

długości 10 cm utrzyma ciężar do 10 kg – łatwe mocowanie, natychmiastowe działanie
• Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Ultra Strong korzystanie ze śrub,

wkrętów lub gwoździ to już historia – szybkie i łatwe mocowanie bez użycia narzędzi
• Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: Idealnie sprawdza się na powierzchniach z płytek, drewna,

kamienia i większości tworzyw sztucznych, a nawet wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania –
idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili, elementów dekoracyjnych, skrytek na klucze i im podobnych

• Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby
uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania
Łatwość zastosowania:
• Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i

tłuszczu
• Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepne, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
• Dwustronną taśmę montażową przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
• Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
• Taśmę montażową dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund.
• W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są

przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj
zmywacza tesa.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=66792
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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