
tesa® PRO 66958
Mounting Universal
Informaţii Produs
Bandă dublu adezivă puternică - Ideală pentru utilizarea în interior - Fixarea obiectelor ușoare
- Se rupe cu mâna

tesa PRO Montaj Universal este o bandă multifuncţională indispensabilă pentru fiecare meşter care lucrează în spaţii
interioare. Fixaţi obiecte uşoare, cum ar fi canalele de cablu, montarea elementelor decorative şi a plintei, sigura şi
permanent pe majoritatea suprafeţelor, fără a mai fi nevoie de găuri sau deteriorări ale structurii peretelui. Banda tesa PRO
Montaj Universal este cu adevărat versatilă! Soluţia inteligentă pentru o lucrare rapidă şi simplă.

Caracteristici
• Durabilă şi rezistentă: Rezistenţă la temperatură pe termen lung la 40 de grade şi rezistenţă pe termen scurt la 60 de

grade
• Fixare fiabilă fără a deteriora structura peretelui: Banda tesa PRO Montare Universală nu necesită şuruburi, dibluri sau

cuie - pentru o montare simplă şi rapidă, fără a fi nevoie de unelte
• Ideală pentru utilizarea la interior: Bandă dublu-adezivă puternică pentru fixarea sigură a obiectelor uşoare, cum ar fi

paturile de cablu, montarea elementelor decorative şi a plintelor - compensează suprafeţele care sunt uşor aspre
• Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăţi individuale mici sau mari pentru a ajunge la dimensiunea

optimă

Aplicație
Simplu de aplicat:
• Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderenţa maximă, obiectul şi suprafaţa unde se va lipi trebuie să fie fără praf,

murdărie şi grăsimi.
• Nu atingeţi suprafaţa adezivă deschisă, deoarece ar putea afecta puterea adezivului.
• Aplicaţi benzi verticale pe toată lungimea obiectului sau a suprafeţei.
• Apăsaţi ferm timp de cinci secunde.
• Pentru îndepărtare, trageţi cu atenţie banda de montare, paralel cu peretele. Întrucât benzile de montaj sunt destinate

utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercaţi să le îndepărtaţi cu ajutorul soluţiei
tesa pentru îndepărtarea adezivului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice
• Suport spumă de

polietilenă
• Culoare alb
• Grosime totală 1050 µm
• Tipul adezivului cauciuc sintetic
• Elongatie 200 %

• Rezistenţa la rupere 7 N/cm
• Tipul căptuşelii pergamină
• Culoarea căptuşelii galben
• Grosimea căptuşelii 70 µm
• Greutatea căptuşelii 80 g/m²
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=66958
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tesa® PRO 66958
Mounting Universal
Informaţii Produs
Aderenţă la
• Aderenţa la oţel (iniţial) 4.0 N/cm
• Aderenţa la policarbonat (iniţial) 4.0 N/cm
• Aderenţa la polietilenă (iniţial) 4.0 N/cm
• Aderenţa la PET (iniţial) 4.0 N/cm
• Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) 4.0 N/cm
• Aderenţa la PVC (iniţial) 4.0 N/cm

• Aderenţa la oţel (după 14 zile) 4.0 N/cm
• Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) 4.0 N/cm
• Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) 4.0 N/cm
• Aderenţa la PET (după 14 zile) 4.0 N/cm
• Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) 4.0 N/cm
• Aderenţa la PVC (după 14 zile) 4.0 N/cm

Caracteristici
• Rezistenţa la temperatură pe

termen scurt
60 °C

• Rezistenţa la temperatură pe
termen lung

40 °C

• Viscozitate
• Rezistenţa la îmbătrânire (UV)
• Rezistenţa la umiditate

• Rezistenţă la substanţe chimice
• Rezistenţa la agenţi de înmuiere
• Rezistenţa statica la forfecare la

23°C
• Rezistenţa statica la forfecare la

40°C

Evaluare în comparaţie cu sortimente tesa® relevante:    foarte bine      bine      mediocru      slab

Limitarea răspunderii

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.
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