
tesa® PRO 66958
Mounting Universal
Produkto InformacijaĮ
Stipri, dvipusė juosta. Puikiai tinka vidaus darbams. Paprastas sprendimas lengvesniems
daiktams tvirtinti.

tesa PRO Mounting Universal yra universali vidaus darbams skirta juosta, kurią privalo turėti kiekvienas profesionalus
meistras. Naudokite ją lengviems daiktams (pvz.: kabelių kanalams, tinko elementams ir grindjuostėms) visam laikui klijuoti,
nepaliekant skylių ir nepažeidžiant sienos konstrukcijos. tesa PRO Mounting Universal – universaliausia priemonė! Sumanus
sprendimas, norint greitai ir lengvai atlikti darbą.

Funkcijos
• Patvari ir atspari: ilgalaikis atsparumas 40 laipsnių temperatūrai ir trumpalaikis atsparumas 60 laipsnių temperatūrai
• Patikimas daiktų tvirtinimas nepažeidžiant sienos konstrukcijos: naudojant tesa PRO Mounting Universal nereikia naudoti

varžtų, kaiščių ar vinių – lengvas ir paprastas daiktų montavimas be jokių įrankių
• Puikiai tinka vidaus darbams: tvirta dvipusė lipni juosta, skirta saugiai tvirtinti lengvesnius daiktus: kabelių kanalus,

tinkavimo gipsą ir grindjuostes – šiek tiek kompensuoja šiurkštus paviršius
• Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Panaudojimas
Lengva klijuoti:
• Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti

visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
• Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris. .
• Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
• Palaikykite prispaudę penkias sekundes.
• Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam

naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Techniniai duomenys
• Pagrindo medžiaga PE puta
• Spalva balta
• Bendras storis 1050 µm
• Klijų tipas sintetinis kaučiukas
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 200 %

• Atsparumas tempimui 7 N/cm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas pergaminas
• Antiadhezinio sluoksnio spalva geltona
• Antiadhezinio sluoksnio storis 70 µm
• Antiadhezinio sluoksnio svoris 80 g/m²
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=66958
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Sukibimas su
• plienu (pradinis) 4.0 N/cm
• PC (pradinis) 4.0 N/cm
• PE (pradinis) 4.0 N/cm
• PET (pradinis) 4.0 N/cm
• PP (pradinis) 4.0 N/cm
• PVC (pradinis) 4.0 N/cm

• plienu (po 14 dienų) 4.0 N/cm
• PC (po 14 dienų) 4.0 N/cm
• PE (po 14 dienų) 4.0 N/cm
• PET (po 14 dienų) 4.0 N/cm
• PP (po 14 dienų) 4.0 N/cm
• PVC (po 14 dienų) 4.0 N/cm

Savybės
• Trumpalaikis atsparumas

temperatūrai
60 °C

• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai 40 °C
• Lipnumas
• Atsparumas senėjimui (UV)
• Atsparumas drėgmei

• Atsparumas chemikalams
• Atsparumas minkštikliui
• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C
• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C

tesa® asortimente naudojami įverčiai:    labai geras      geras      vidutinis      prastas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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