
tesa® PRO 66958
Genel Amaçlı Montaj
Ürün Bilgisi

tesa PRO Genel Amaçlı Montaj - İç mekan kullanımı için ideal - Güçlü çift taraflı yapışkan bant
-- Elle yırtılabilir

Product Description
tesa PRO Genel Amaçlı Montaj

tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, kapalı alanlarda çalışan her profesyonel zanaatkar veya kadın için olmazsa olmaz,
çok amaçlı bir banttır. Kablo kanalları, sıva montajı ve süpürgelik gibi hafif nesneleri duvar yapısında delik veya hasar
bırakmadan çoğu yüzeye sabitleyin ve kalıcı olarak sabitleyin. tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, gerçek bir çok yönlüdür!
Hızlı ve kolay işlemler için akıllı çözüm. Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
Temiz ve tozsuz yüzeye beş saniye sıkıca bastırın.

Özellikler
*Dayanıklı ve dirençli: 40 derecede uzun süreli sıcaklık dayanımı ve 60 derecede kısa süreli direnç

*Duvar yapısına zarar vermeden güvenilir tutuş: tesa PRO Genel Amaçlı Montaj, vida, tapa veya çivi kullanımını gerektirmez
- hızlı ve alet gerektirmeden kolay montaj

*İç mekan kullanımı için idealdir: Kablo kanalları, sıva montajı ve süpürgelik gibi daha hafif nesnelerin güvenli bir şekilde
sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant - hafif pürüzlü yüzeyleri dengeler

*Kullanımı kolay: Montaj bandı kesilebilir optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için ayrı küçük veya büyük parçalar

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Genel Amaçlı Montaj bandı - Boyutlar: 1,5 mx 19 mm - Güçlü ve çift taraflı - Malzeme:
Yapıştırıcı: Sentetik kauçuk, Destek: PE-köpük

Uygulama Alanları
Uygulaması kolay:
• Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
• Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
• Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
• Beş saniye boyunca sıkıca bastırın.
• Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin. Montaj bantları kalıcı kullanım için

tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.
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Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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