
Pentru informatii suplimentare viziați https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/benzi-de-montaj-tesa-powerbond-ultra-puternica.html
Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate

informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici

mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop.

Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de

aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă

INFORMAȚII PRODUS

tesa Powerbond® Ultra Strong 55792

Aplicații principale
tesa Powerbond® Ultra Strong este potrivită pentru montarea de lungă durată, sigură și rapidă la interior și 

exterior pentru mai multe obiecte și aplicații, pe suprafețe netede și suficient de ferme.

• Este potrivită în special pentru aplicarea pe plăci ceramice, oțel și majoritatea metalelor. De asemenea, se 

poate folosi pe furnir, lemn pictat, sticlă și majoritatea materialelor plastice:PMMA (sticlă acril), PS, H-PVC, 

PET, PC și ABS

• Recomandare pentru aplicare: Pentru obiecte plate cu o grosime de până la 10 mm și cu o greutate de 6 kg, 

va fi nevoie de bandă de 6 cm. Pentru obiecte cu o greutate de cel mult 6 kg.

Pentru rezultate optime:

Pregătirea suprafeței: Curățați suprafețele alcool și lucrați pe suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.

Aplicație: Aplicați fâșii verticale, așa cum se arată pe ambalaj, nu este recomandată montarea deasupra capului. 

Aplicați banda adezivă pe suprafața mai dură mai întâi. Apăsați ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel

puțin cinci secunde pentru a asigura fixarea optimă. Greutatea totală pe metru, nu este menită să fie aplicată într-

o singură bucată. Puterea declarată de susținere se bazează pe următorii parametrii: obiect plat cu grosime

max.de 10mm.

Vă rugăm să rețineți:

• Nu atingeți zona adezivă a benzii.

• Nu este potrivită pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.

• Soluțiile de curățat sticlă, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de lipire (conține, de exemplu, 

silicon: siliconul înpiedică lipirea și nu poate fi îndepărtat de pe suprafețe cu substanțe de curățare).

Banda dublu adezivă foarte puternică, cu un adeziv din cauciuc sintetic, nou dezvoltat, putere de fixare 

remarcabilă și suport puternic din spumă PE.

Date tehnice & Proprietăți

Dimensiune 55792: 5m x 19mm

Structura produsului 3 straturi

Culoare Alb

Grosime 1.1mm

Liner Hârtie siliconizată

Adeziv Cauciuc sintetic

Suport Spumă albă din PE

Timp de depozitare 12 luni

Temperatura de aplicare Min. 10°C

Rezistența la temperatură 10 – 40°C

Rezistență UV NU

Rezistență la umezeală NU

Putere de susținere 10 kg /10 cm (brosime ≤ 10 mm)
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