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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=60021

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré
technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností.
Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout
žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro
metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 60021
Lepidlo ve spreji TRVALÉ, 500ml

tesa® Lepidlo ve spreji TRVALÉ 60021 je univerzální lepidlo pro trvalé spojení, papíru, kartonu, plsťě, látek, folií, dřeva, kůže,
polystyrenu a mnoha druhů různých plastů.

▪ Pro čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojení velkých ploch
▪ Vhodné pro lehké a středně těžké materiály s rovnými nebo nepatrně nerovnými plochami
▪ Lepidlo se rozptyluje jemně a rovnoměrně
▪ Rychle zasychá
▪ Odolné vůči vlhkosti a mechanické a tepelné zátěži
▪ Vhodné pro lepení Styrofoam®
▪ Neobsahuje silikon ani chlorová rozpouštědla

Použití

tesa® lepidlo ve spreji TRVALÉ 60021 je vhodné pro trvalé spojení, například pro:
*Dekorativní předměty v domácnosti
*Dekorativní obložení a profily pro obnovy v domě
*Lepení schémat elektroinstalací a štítků
*Trvalou montáž šablon, např. Styrofoam®
*Lepení slabých fólií a látky
*Upevňování štítků
*Montáž vývěsních tabulí … a mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplikací. Mimoto, je tesa® lepidlo ve spreji
TRVALÉ 60021 vhodné pro použití v domácnosti.

Technické údaje

▪ Barva světle krémová
▪ Teplotní odolnost od -20 °C
▪ Teplotní odolnost do 60 °C
▪ Základ lepidla syntetický kaučuk

▪ Základ rozpouštědla odaromatizovaný
speciální benzín a
aceton

▪ Základ pohonu propan-butan
▪ Doporučená vzdálenost při

sprejování
30 cm

▪ Doporučený čas před spojením 1-5 min

Vlastnosti

▪ Trvalá lepivost ▪ Dočasná lepivost

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:     velmi dobré       dobré       střední        nízké

http://l.tesa.com/?ip=60021&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=60021

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré
technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností.
Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout
žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro
metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 60021
Lepidlo ve spreji TRVALÉ, 500ml

Další informace

▪ Pro čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojení velkých ploch
▪ Vhodné pro lehké a středně těžké materiály s rovnými nebo nepatrně nerovnými plochami
▪ Jemné a rovnoměrné roztírání lepidla
▪ Rychle zasychá
▪ Odolné vůči vlhkosti a teplotám od -20 °C až do +60 °C
▪ Vhodné pro Styrofoam®
▪ Neobsahuje silikon

http://l.tesa.com/?ip=60021&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

