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Produkt Information

Professionell stark reparationstejp för långvariga applikationer
Professionella hantverkare behöver professionella verktyg– tesa PRO STRONG Silvertejp 74662 är en mångsidig, tillförlitlig
och
högpresterande reparationstejp med extra stark bindningsförmåga. Eftersom denna silvertejp är så ﬂexibel och lätt att riva
av är den det bästa allsidiga valet för snabba lösningar under din hektiska arbetsdag. Den är till och med
vattenavvisande och tål höga temperaturer, vilket gör den lämplig för användning både inomhus och utomhus. Tejpen
består av en polyetenﬁlm och en bärare av vävd polyesterväv som är belagd med ett häftämne av syntetiskt gummi.
Finns i olika mått för att passa ditt individuella ändamål.

Huvudanvändning
- tesa PRO STRONG är en silvertejp för yrkesverksamma inom alla hantverksgrenar, en universaltejp som är lätt att
applicera och även
fungerar på något grövre ytor.
- PRO STRONG Silvertejp är en pålitlig tejp för olika tillämpningar som tätning, reparation, fästning och packning.
- Den nya PRO STRONG-silvertejpen är tillverkad av syntetiskt gummi och har aldrig varit starkare än nu samtidigt som den
är lätt
att både rulla av och riva av. Kan användas inomhus eller utomhus.
- Ett måste i varje hantverkares verktygslåda: Den här tejpen är avsedd för tillfälliga och permanenta tillämpningar, det
perfekta
allroundstödet med förstklassig kvalitet från tesa.

Teknisk information (medelvärden)
Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för speciﬁkationer.

• Total tjocklek
• Typ av häftämne
• Brottöjning
Häftförmåga på
• Häftförmåga mot stål

PE ﬁlm med PET
ﬁlament
215 µm
Syntetgummi
19 %
8.0 N/cm

• Brottstyrka
• Temperatur beständighet MAX
• Nät
• Avrullningsmotstånd
• ojämna ytor

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=74662

40 N/cm
60 °C
27 trådar per
kvadrattum
2 N/cm
6.5 N/cm
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Tekniska data
• Bärare material
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Egenskaper
• Kan rivas av för hand
• Raka rivkanter
• Enkel att ta bort
• Kan skrivas på

Nej
Nej

Jämförelse med motsvarande produktgrupp:

• Tack
• Nötningsbeständighet
• Water resistance
mycket god

god

medelgod

mindre bra

Ytterligare information
- Denna silvertejp fungerar bäst på rena, släta ytor

• Applicera tejpen och tryck ordentligt på ytan.

Ansvarsfriskrivning

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=74662
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tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en speciﬁkation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett speciﬁkt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

