
tesa® Plastry montażowe 0,5 kg,
tapeta i tynk
Informacja Produkcie

BNR 77770

Opis produktu
Zestaw uzupełniający do mocowania gwoździa samoprzylepnego 0,5 kg do tapet i tynku. Sprytny sposób na wieszanie
obrazów.

Cechy
• Do powtórnego użycia* gwoździa
• Do delikatnych i fakturowanych powierzchni
• Do mocowania przedmiotów o masie do 0,5 kg**/plaster
• Usuwanie bez śladu

*wyłącznie z gwoździem samoprzylepnym umożliwiającym szybki montaż
**zapoznaj się z instrukcją obsługi

Zastosowania
Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Wykorzystaj w pełni potencjał plastrów montażowych, oczyszczając powierzchnię
montażu z brudu i kurzu, za pomocą ściereczki niepozostawiającej włókien.
2.Plaster montażowy do tapet i tynku należy w pierwszej kolejności nakleić na bardziej szorstką powierzchnię. Dlatego w
przypadku tapety i tynku, zawsze najpierw nakładaj go na ścianę. Niebieska strona nieprzylepnej końcówki powinna być
skierowana do ściany. Przed użyciem plastra upewnij się, że Twoja powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna,
aby wytrzymać ciężar przedmiotu, który chcesz przymocować.
3. Plaster montażowy dociskaj równomiernie, na całej powierzchni przez co najmniej 5 sekund, a dopiero po tym zdejmij
folię ochronną. Dociskanie plastra w ten sposób aktywuje elastyczne łańcuchy polimerowe, które tworzą połączenia w
kształcie litery U z powierzchnią. To właśnie one dają tak bezpieczne i niezawodne połączenie, więc im mocniej i bardziej
równomiernie naciskasz, tym lepsza i mocniejsza będzie przyczepność plastra.
4. Teraz nałóż na plaster gwóźdź samoprzylepny tesa®, dopasowując jego położenie względem górnej krawędzi plastra
montażowego. Przyłóż górną krawędź gwoździa do górnej granicy plastra pod kątem, a następnie "składającym ruchem"
zbliż jego dolną część do ściany, aż do momentu, gdy w całości przyklei się do plastra. Dociśnij równomiernie na całej
powierzchni przez co najmniej 5 sekund.
5. Nieprzylepna końcówka plastra powinna pozostać dostępna poniżej gwoździa, tak aby umożliwić później łatwe
usunięcie produktu ze ściany.

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• typ substancji klejącej kauczuk sztuczny
• grubość całkowita 1350 µm

• Holding power of strip up to 0.5 Kg
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=77770
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Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Bez rozpuszczalników tak
• Hazard material nie
• odporność na chemikalia nie
• Odporność na oleje i smary nie
• Odporność na promieniowanie

UV
nie

• odporność na wilgoć nie
• Ozone resistance nie
• usuwanie bez pozostawiania

śladów
tak

• Wodoodporność nie

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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