
tesa® 60022
Adezivul Spray EXTRA STRONG
Informaţii Produs
Spray adeziv EXTRA STRONG

Adezivul pulverizabil tesa® EXTRA STRONG 60022 este un adeziv foarte puternic, cu formare de peliculă adezivă pentru
lipirea permanentă a materialelor gen plastic, textile, carton, spumă de cauciuc, materiale izolante, vinil, piele, piele
sintetică, cauciuc, metal şi lemn. tesa® 60022 are o vaporizare minimă, iar duza poate fi reglată pentru a elibera cantitatea
de adeziv dorită (mare, medie, mică).

Adezivul rezistă la umezeală și la temperaturi de până la 100°C pe termen scurt, respectiv 80°C pe termen lung. Este
adecvat pentru materiale ușoare și grele, cu suprafețe netede sau aspre. Spray-ul asigură un domeniu larg de aderență, iar
direcția pulverizării poate fi setată pentru orizontal sau vertical. Adezivul pulverizabil tesa® 60022 este din cauciuc sintetic.

Domeniul principal de aplicare
• tesa® 60022 Adeziv pulverizabil EXTRA STRONG este utilizat de obicei pentru lipirea versatilă a materialelor exigente

cum ar fi spumă şi materiale textile în diverse industrii, inclusiv
• în industria tapițeriilor
• în industria pielăriei
• tesa® 60022 este perfect și pentru industria auto
• Adezivul pulverizabil este ideal și uzului general domestic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Informaţii suplimentare
• tesa oferă două adezive pulverizabile suplimentare: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
• Citiţi informaţiile cu privire la siguranţă de pe tub
• Agitaţi bine înainte de utilizare şi îndepărtaţi adezivul uscat de pe duză
• Înaintea unei aplicări noi, testaţi produsul pe o mostră
• Părţile ce necesită lipire trebuie să fie uscate şi curate. Recomandăm curăţarea cu tesa® INDUSTRY CLEANER

60040
• După utilizare, întoarceţi tubul şi acţionaţi pulverizatorul până când se termină complet adezivul şi iese numai aer

comprimat
• Surplusul de adeziv poate fi uşor îndepărtat cu tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
• Pentru instrucţiuni speciale/date tehnice cu privire la siguranţă, vizitaţi www.tesatape.ro

Pa
gi

na
 1 

di
n 

2 
– 

la
 d

at
a 

de
 2

0/
12

/2
1 –

 ro
-R

O

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=60022

http://l.tesa.com/?ip=60022


tesa® 60022
Adezivul Spray EXTRA STRONG
Informaţii Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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