
tesa® 60021
Trvalé sprejové lepidlo
produktové informácie
Lepidlo v spreji TRVALÉ pre remeslníkov, priemysel aj domácnosť, 500ml

tesa® Lepidlo v spreji TRVALÉ 60021 je univerzálne lepidlo pre trvalé spojenie, papiera, kartóna, plste, látok, fólií, dreva,
kože, polystyrénu a mnoho druhov rôznych plastov.
• Pre čisté, úsporné, bezpečné a rýchle spojenie veľkých plôch
• Vhodné pre ľahké a stredne ťažké materiály s rovnými alebo nepatrne nerovnými plochami
• Lepidlo sa rozptyluje jemne a rovnomerne
• Rýchle zasychá
• Odolné voči vlhkosti a mechanickej a tepelnej záťaži
• Vhodné pre lepenie Styrofoam®
• Neobsahuje silikón ani chlórové rozpúšťadlá

Použitie
Trvalé lepenie veľkých plôch * Spájanie materiálov ako je papier, lepenka, plsť, tkaniny, fólie, drevo, koža a mnoho plastov
* Zvlášť sa hodí na lepenie na nerovné povrchy * Označovanie  paliet * Lepenie schém a štítkov na výrobky * Lepenie
plagátov a šablón * Lepí Styrofoam® * Krátkodobé opravy pri nečakaných udalostiach

Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandartných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a niesú určené pre
účely špecifikácie.

Technické údaje
• Farba svetlo krémová
• Teplotná odolnosť od -20 °C
• Teplotná odolnosť do 60 °C
• Základ lepidla syntetický kaučuk

• Základ rozpúšťadla odaromatizovaný
špeciálny benzín a
aceton

• Základ pohonu propan-butan
• Doporučená vzdialenosť pri

sprejovaní
30 cm

• Doporučený čas pred spojením 1-5 min

Vlastnosti
• Trvalá lepivosť • Dočasná lepivosť

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa:    veľmi dobré      dobré      stredné      nízke

Ďalšie informácie
• Na čisté, ekonomické, bezpečné a rýchle prilepenie veľkých plôch
• Vhodné na ľahké a stredne ťažké materiály s mierne nerovnými povrchmi
• Jemná a rovnomerná disperzia lepidla
• Rýchle sušenie
• Odolnosť voči vlhkosti a teplotám od –20 °C do +60 °C
• Vhodné na penu Styrofoam®
• Bez silikónu
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na
http://l.tesa.com/?ip=60021

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


tesa® 60021
Trvalé sprejové lepidlo
produktové informácie

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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