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Produktové Informácie

Sklolaminátová páska

Popis produktu
Samolepiaca sklolaminátová páska tesa® 60101 na vykrývanie spojov sádrokarotónových dosiek či ďalších obkladových
materiálov. Veľmi hustá a pevná mriežka pásky umožňuje potrebné a dlhodobé zakrytie prechodov a spojov. Vysoká
lepivosť a pevnosť v ťahu umožňuje ľahko vyrovnať prechody a vytvoriť hladkú a rovnú plochu.

Charakteristika
• Na spájanie sadrokartónových dosiek a opravu prasklín a dier
• Na zatváranie spojov / medzier
• Trvalé prekrytie prasklín a spojov (do hĺbky 3 mm) v stenách
• Pripravená na použitie bez tmelu alebo gitu
• Pred použitím nie je nutné tmeliť diery a praskliny Vlastnosti výrobku
• Veľmi hustá a pevná mriežka
• Vysoká odolnosť voči starnutiu
• Veľmi dobrá lepivosť a odolnosť proti roztrhnutiu

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=60101

http://l.tesa.com/?mp=60101

