
tesa® 60021
Spray glue Permanent
thôngtin sảnphẩm
Keo xịt VĨNH VIỄN, 300ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 là một keo rất linh hoạt cho các vật liệu dán vĩnh viễn như giấy, card-board, nỉ, vải,
phim, gỗ, da, polystyrene và nhiều loại nhựa khác nhau.
• Dành cho khu vực sạch, chi phí hiệu quả, an toàn và liên kết nhanh chóng
• Thích hợp cho ánh sáng trên bề mặt trung bình với bề mặt mịn không đồng đều
• Băng keo được phân tán mịn và đồng đều
• Nhanh khô, chống ướt và chịu lực cơ học và nhiệt
• Thích hợp cho dán xốp
• Không silicon

Những ứng dụng chính
0

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Thông số kỹ thuật
• Màu sắc kem nhạt
• Khả năng chịu nhiệt từ -20 °C
• khả năng chịu nhiệt lên tới 60 °C
• Keo dựa trên cao su tổng hợp

• Chất dung môi a xê tôn và xăng
đặc biệt đã được xử
lý mùi

• Nhiên liệu phun dựa trên propane/butane
• Khoảng cách đề nghị khi phun 30 cm
• Thời gian đề nghị trước khi kết

dính
1-5 min

Đặc tính
• Kết quả bám dính vĩnh viễn • Kết quả bám dính tạm thời

Đo lường thông qua định dạng của tesa:    rất tốt      tốt      trung bình      thấp

Thông tin thêm
• tesa cung cấp cả keo dạng phun: 60022 EXTRA STRONG và 60023 REPOSITIONABLE
• Quan sát thông tin an toàn trên chai phun
• Lắc đều trước khi sử dụng và bỏ chất khô từ vòi nếu có
• Đối với các ứng dụng mới, kiểm tra sự phù hợp bằng mẫu phun
• Các bộ phận phải được làm sạch, khô khỏi bụi và dầu mỡ. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch với tesa® INDUSTRY

CLEANER 60040
• Sau khi sử dụng, đảo ngược chai keo và vắt keo từ vòi phun cho đến khi đẩy hết keo ra

*Keo xịt từ Spray Glues có thể dễ dàng được lấy ra với tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
• Tham khảo đặc biệt hướng dẫn/tài liệu an toàn: www.tesa.com/safety
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để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021


tesa® 60021
Spray glue Permanent
thôngtin sảnphẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách
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