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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=60022

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek
köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket
az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni
termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék
megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

tesa® 60022
extra erős ragasztóspray nehéz anyagok ragasztásához

A tesa® Professional extra erős ragasztóspray különlegesen erős ragasztó olyan anyagok tartós egymáshoz, illetve fémhez
vagy fához ragasztásához, mint a textil, műanyag, karton, habgumi, szigetelőanyagok, vinil, bőr, műbőr és gumi. Minimális
permetköddel működik, ellenáll a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek 80ºC-ig, rövidtávon akár 100ºC-ig. Könnyű
és nehéz, sima és durva felületű anyagokhoz is alkalmas. A permetmennyiség (H: magas, M: közepes, L: alacsony) és a
permetezési irány (vízszintes / függőleges) is beállítható. Különösen alkalmas a járműiparban történő alkalmazásra. Szilikont
nem tartalmaz.

Fő alkalmazási terület

erős és tartós rögzítéshez
nehéz anyagok összeragasztásához
textil, műanyag, karton, habgumi, szigetelőanyagok, vinil, bőr, műbőr, gumi ragasztásához
fémhez illetve fához történő ragasztáshoz is működik
egyenetlen felületeken is működik
ideális termék kárpitosoknak

Műszaki adatok

▪ Szín fehér
▪ Hőmérsékletállóság rövid távon

legfeljebb
100 °C

▪ Hőmérsékletállóság -tól -30 °C
▪ Hőmérsékletállóság legfeljebb 80 °C
▪ ...alapú ragasztóanyag szintetikus kaucsuk

▪ ...alapú oldószer dearomatizált
speciális benzin és
aceton

▪ ...alapú hajtóanyag propán/bután
▪ Javasolt szórási távolság 30 cm
▪ Ragasztást megelőzően javasolt idő 10 min

Tulajdonságok

▪ Tartós ragasztási eredmény ▪ Ideiglenes ragasztási eredmény

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül:     nagyon jó       jó       közepes        gyenge

http://l.tesa.com/?ip=60022&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

