
tesa® Benzi adezive pentru gresie și
metale 3 kg
Informaţii Produs

BNR 77761

Descriere produs
Pachet rezerve pentru Cuiul adeziv pentru Plăci ceramice & Metal 3 kg. Pentru utilizarea convenabilă a Cuiului adeziv ori
folosire în mod separat.

Caracteristici
• Fâșii pentru reutilizarea Cuiului adeziv pentru Plăci ceramice & Metal 3kg
• Pentru suprafețe netede și solide, la interior, precum plăcile ceramice
• Pentru obiecte de maxim 3 kg per fâșie
• Poate fi folosită separat, fără cui
• Detașabilă fără urme de adeziv

Aplicații
Cum se aplică - Pas cu pas
• Pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă, curățați suprafața cu un detergent pentru ferestre fără silicon sau cu

alcool metilic. Suprafața trebuie să fie complet uscată înainte de aplicare.
• Banda adezivă trebuie aplicată mai întâi pe suprafața mai aspră. Aveți grijă să nu atingeți în niciun moment zona

adezivă expusă.
• Apăsați uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin 5 secunde și apoi îndepărtați folia de protecție.
• Aplicați acum obiectul dvs. sau un cui adeziv tesa®, aliniindu-l pe partea superioară a benzii și apoi lipindu-l pe fâșia

adezivă. Apăsați uniform pe tot obiectul sau pe tot cuiul adeziv timp de cel puțin 5 secunde.
• Fila neadezivă trebuie lăsată accesibilă în partea de jos a obiectului dvs. sau sub cuiul tesa, pentru a fi îndepărtată cu

ușurință.

Informații tehnice (valori medii)

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

Compoziție produs
• Tipul adezivului cauciuc sintetic
• Grosime totală 650 µm

• Puterea de lipire a benzii până
la

3 Kg

Proprietăți / Valori de performanță
• Rezistenţă la substanţe chimice nu
• Material periculos nu
• Rezistenţa la umiditate nu
• Material PE (polyethylene)
• Rezistent la ulei și grăsime nu

• Rezistența la ozon nu
• Îndepărtarea totală a

reziduurilor
da

• Fără solvenți da
• Rezistență la UV nu
• Impermeabil nu
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?cp=77761

http://l.tesa.com/?cp=77761
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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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