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Bandă de montaj rezistentă la umiditate, dublu-adezivă - Pentru lipirea oglinzilor grele fără
şuruburi sau scule

Descriere produs
Banda tesa PRO Montaj Oglinzi este ideală pentru meseriaşi în cazul în care clienţii nu doresc găurirea suprafețelor. Banda
dublu adezivă oferă o fixare fiabilă chiar şi în medii cu umiditate crescută. Banda durabilă se lipeşte de suprafeţe netede,
cum ar fi plăci ceramice şi susţine obiecte plate cu o grosime de până la 4 mm, cum ar fi oglinzi. Cu această bandă dublu-
adezivă în trusa de scule sunteţi gata să îndepliniţi toate nevoile de fixare la interior pe care le poate avea un client.

Caracteristici
• Aderă bine şi ferm chiar şi în medii umede: Datorită rezistenţei sale ridicate la umiditate, această bandă adezivă a fost

concepută pentru a se putea fixa deosebit de bine pe faianţa din băi
• Fixare fiabilă fără găuri permanente: Banda tesa PRO Montaj Oglinzi nu necesită utilizarea şuruburilor, diblurilor sau

cuielor - fixarea obiectelor grele nu a fost niciodată mai uşoară
• Aparţine oricărei truse de scule profesionale: Banda dublu-adezivă pentru oglinzi simplifică munca meşterilor moderni

în locuri în care folosirea şuruburilor este exclusă
• Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăţi individuale mici sau mari pentru a ajunge la dimensiunea

dorită

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
• 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=66952
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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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