
tesa® PRO 66751
Produktové Informácie

Silná lepiaca montážna páska odolná voči poveternostným vplyvom, obojstranná

Popis produktu
Páska tesa PRO Mounting Outdoor umožňuje profesionálnym remeselníkom/remeselníčkam rýchlejšie a jednoduchšie
splniť požadované úlohy vo vonkajšom prostredí. Páska sa vďaka silnej a spoľahlivej lepiacej sile prilepí na všetky
obzvlášť komplikované povrchy, ako sú dlaždice, tehly, kov a tvrdé plasty. S touto páskou odolnou voči ultrafialovému
žiareniu, vode a teplote dosiahnete trvácne nalepenie a upevnenie bežných vonkajších predmetov, ako sú poštové
schránky alebo popisné čísla domov.

Charakteristika
• Pevnosť a trvanlivosť: Montážna páska tesa PRO Mounting Outdoor je okamžitou voľbou upevňovacích riešení na

jednoduchú a stabilnú montáž predmetov na stenu v exteriéroch – odolná voči UV žiareniu, vode a teplote
• Páska na použitie v exteriéri má nosnosť až 1 kg na 10 cm páske – na ploché predmety s hrúbkou až 10 mm – vhodná

na väčšinu hladkých a dostatočne pevných povrchov – výborná lepivosť na dlaždice, kovy a väčšinu plastov
• Ideálna na použitie v exteriéri: Silná obojstranná lepiaca páska na spoľahlivé upevnenie v exteriéri, napr. popisné čísla

domov, poštové schránky a pod.
• Jednoduché použitie: Montážnu pásku je možné nastrihať na jednotlivé menšie alebo väčšie kúsky na získanie

lepiaceho pásu v optimalizovanej veľkosti

Aplikácia
Jednoduchá aplikácia:
• Aby sa montážna páska dostala do stavu svojich maximálnych upevňovacích parametrov, predmet a povrch sa musia

zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty.
• Pásku najskôr lepte na drsnejší povrch. Aplikujte vo zvislých pásoch a po celej dĺžke predmetu alebo povrchu.
• Minimálne na päť sekúnd pevne pritlačte. Odlepte ochrannú fóliu a bez dotyku s odkrytou lepiacou plochou na ňu

priložte upevňovaný predmet a pevne ho pritlačte minimálne na päť sekúnd.
• Keďže sú montážne pásky určené na trvalé použitie, na predmete môžu zostať zvyšky materiálu. Zvyšky skúste

odstrániť pomocou odstraňovača lepidiel tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča Pevný akrylát
• Druh lepidla akrylát

• Celková  hrúbka 1140 µm
• Nosnosť pásky až 10 KG/M
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66751

http://l.tesa.com/?mp=66751
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Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Odolnosť proti chemikáliám dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV) veľmi dobré

• Odolnosť voči vlhkosti veľmi dobré

Vzdanie sa zodpovednosti

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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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?mp=66751
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