
tesa® PRO 66743
Duvar Kağıdı & Alçı için Montaj
Ürün Bilgisi

tesa PRO Montaj Duvar Kağıdı ve Alçı için - Dayanıklı ve güçlü çift taraflı bant - İç mekanda
kalıcı uygulamalar için

Product Description
tesa PRO Duvar Kağıdı ve Sıva Montajı Müşteriler, nesneleri dokulu yüzeylere çivi veya vida kullanmadan yapıştırmanızı
istediğinde, tesa PRO Duvar Kağıdı ve Alçı Montajını kullanın. Çift taraflı bant, hassas yüzeylere tutunacak şekilde
tasarlanmıştır. Formülü küçük yüzey düzensizliklerini telafi eder ve ustaların işini kolaylaştırır. Binaların içine sanat eserleri
asabilir veya garajlara tabela asabilirsiniz. 1 m şerit 10 kg'a kadar tutabilir. Dikey şeritler halinde ve nesnenin tüm uzunluğu
boyunca uygulayın. Tozsuz bir yüzeyde en az beş saniye boyunca montaj bandını sıkıca bastırın.

Özellikler
*Duvar kağıdı ve sıva üzerinde normal bant kullanmayın: Bu profesyonel montaj bandı, dokulu yüzeylere tutunmak için özel
olarak tasarlanmıştır

*Duvara zarar vermeden kalıcı ve güvenilir tutuş: tesa PRO Duvar Kağıdı ve Sıva Montajı, eskimiş vida, tapa veya çivi
kullanımını sağlar - alet gerektirmeden hızlı ve kolay montaj için

*İç mekan kullanımı için ideal: İşaretler ve daha fazlası gibi düz nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için güçlü çift
taraflı yapışkan bant

*Kullanımı kolay: Montaj bandı, küçük veya büyük parçalar halinde kesilebilir. optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Montaj Duvar Kağıdı ve Alçı bant -Kalıcı uygulamalar için - Malzeme: 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.
• Nesnenin tüm uzunluğuna karşılık gelen dikey şeritleri yapıştırın. Üst kısmı daha kısa şeritlerle güçlendirin.
• 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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Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme PE köpük
• Yapışkan türü sentetik kauçuk

• Toplam kalınlık 1350 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Nem direnci düşük • Yaşlanma direnci (UV) iyi

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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