
tesa® PRO 66728
ACXplus MP Montaj
Ürün Bilgisi

Profesyonel, dayanıklı bant - İç mekan kullanımı için ideal - Endüstriyel kalite - Toz ve neme
karşı koruma

Product Description

tesa PRO ACXplus MP Montajı tesa PRO Montaj ACXplus MP ile müşterilerinize akrilik köpük teknolojisine dayalı endüstriyel
kalite seviyesinde yapışma sunun. Güçlü, çok amaçlı montaj bandı, iç mekan uygulama işleri için uygundur. Viskoelastik
davranışı sayesinde güvenli ve kalıcı bağlar sağlar. Bu yüksek performanslı endüstriyel bant, nem, (belirli) kimyasallar,
yumuşatıcı maddeler ve UV ışığının neden olduğu hasara karşı dayanıklıdır. Alet kutunuzun ihtiyacı olan şey bu.
Uygulaması kolay: Bandın tam tutma gücü için nesne ve yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Özellikler
• Endüstriyel kalite: yenilikçi akrilik köpüklü, nem, (belirli) kimyasallar, yumuşatıcı maddeler ve UV ışığının neden olduğu

hasara karşı dayanıklı üst düzey bant
• Sızdırmazlık işlevi: Profesyonel çözüm, toz ve neme karşı sızdırmazlığı sağlar ve korur - farklı özelliklere sahip çeşitli

malzemelerin yüzeylerindeki boşlukları doldurur
• 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, optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için ayrı küçük veya büyük parçalar halinde

kesilebilir

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.
• Montaj bandına en az beş saniye 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.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme köpüklü akrilik
• Yapışkan türü foamed acrylic blend

• Toplam kalınlık 800 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Kimyasallara karşı direnç iyi
• Nem direnci iyi

• Yaşlanma direnci (UV) çok iyi
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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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