
tesa® 60021
Spray glue Permanent
informação produto
Cola em Spray PERMANENTE, 500ml

Cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021 é uma cola muito versátil para união permanente de materiais, como papel,
cartão, feltro, tecido, filme, madeira, couro, poliestireno e muitos plásticos diferentes.
• Para a união de grandes áreas de forma limpa, eficiente em custo, segura e rápida
• Indicada para materiais de peso leve a médio com superfície lisas a desiguais
• A cola é dispersada de modo fino e uniforme
• De secagem rápida e resistente à humidade e forças mecânicas e térmicas
• Indicado para colagem de Styrofoam
• Isento de silicone

Principal Aplicação
A cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021 é excepcionalmente adequada para aplicações industriais generalistas,
como:
• Execução de mostruários
• Marcação de paletes
• Afixação de diagramas de fios e etiquetas
• Montagem de expositores de PdV
• Montagem permanente de posters e modelos, ex. em Styrofoam
• União de filmes decorativos de baixa espessura, películas e tecidos

E muitas outras aplicações profissionais na indústria e comércio. Além disso, a Cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021
é indicado para utilização generalista em casa.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins
específicos.

Dados Técnicos
• Cor beije pálido
• Resistência à temperatura de -20 °C
• Resistência à temperatura até 60 °C
• Cola à base de borracha sintética

• Solvente à base de gasolina especial
desaromatizada e
acetona

• Propelente à base de propano/butano
• Distancia recomendada para

aplicação do spray
30 cm

• Tempo recomendado antes da
união

1-5 min

Propriedades
• Resultado de união permanente • Resultado de união temporária

Avaliação transversal da gama tesa®:    muito bom      bom      médio      baixo
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Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=60021

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


tesa® 60021
Spray glue Permanent
informação produto
Informação Adicional
• Para uma união rápida, segura, económica e limpa de grandes áreas.
• Adequada para materiais leves e de peso médio com superfícies pouco irregulares.
• Dispersão fina e regular da cola.
• Secagem rápida.
• Resistente à humidade e a temperaturas entre -20ºC e 60ºC.
• Adequado à Styrofoam®.
• Sem silicone e solventes clorados.

Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=60021
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