
tesa® PRO 66792
Informaţii Produs

Bandă de montaj cu rezistență îndelungată, fixare sigură fără șuruburi, dibluri sau cuie - Pentru
interior şi exterior

Descriere produs
Cea mai puternică bandă de montaj este potrivită pentru fixarea obiectelor în siguranţă şi permanent. Banda tesa PRO
Montaj Ultra Puternic poate să fixeze obiecte cu o greutate de până la 10 kg cu o lumgine de 10 cm de bandă şi poate să
compenseze uşoarele denivelări de pe suprafeţe. Utilizare în interior şi exterior: Adezivul ultra-puternic funcţionează pe
plăci ceramice, lemn şlefuit, precum şi majoritatea materialelor plastice şi este excelent potrivit pentru lipirea plăcuţelor,
mulajelor şi multe altele.

Caracteristici
• Prima opţiune pentru fixarea obiectelor grele pe poziţie: Cea mai puternică bandă dublu-adezivă oferită de tesa poate

suporta până la 10 kg pe o fâşie de 10 cm - soluţia simplă de fixare fără timp de aşteptare
• Lipire fiabilă permanentă, fără găuri: Banda tesa PRO Mounting Ultra Strong face ca şuruburile, diblurile sau cuiele să

devină inutile - pentru o montare simplă şi rapidă, fără a fi nevoie de unelte
• Pentru utilizarea în interior şi exterior: Se poate lipi pe plăci ceramice, lemn, piatră şi pe majoritatea materialelor plastice

şi poate să compenseze uşoarele denivelări pe suprafeţe - ideală pentru fixarea plăcuțelor cu nume, a mulajelor, a
decoraţiunilor, a utii de chei şi multe altele asemenea

• Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăţi individuale mici sau mari pentru a ajunge la o dimensiune
optimă

Aplicații
Simplu de aplicat:
• Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderenţa maximă, obiectul şi suprafaţa unde se va lipi trebuie să fie fără praf,

murdărie şi grăsimi.
• Nu atingeţi suprafaţa adezivă, deoarece ar putea afecta puterea adezivului.
• Lipiţi banda dublu-adezivă de montaj mai întâi pe suprafaţa mai rugoasă.
• Aplicaţi în benzi verticale şi pe toată lungimea obiectului sau a suprafeţei.
• Apăsaţi cu fermitate pe banda de montaj pentru cel puţin cinci secunde.
• Pentru îndepărtare, trageţi cu atenţie banda de montare, paralel cu peretele. Întrucât benzile de montaj sunt destinate

utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercaţi să le îndepărtaţi cu ajutorul soluţiei
tesa pentru îndepărtarea adezivului.
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=66792
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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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