tesa® 60021

Lepidlo ve spreji TRVALÉ, 500ml

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu
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
Teplotní odolnost od
Teplotní odolnost do
Základ lepidla

světle krémová
-20 °C
60 °C
syntetický kaučuk

Základ rozpouštědla
Základ pohonu
Doporučená vzdálenost při
sprejování
Doporučený čas před spojením

odaromatizovaný speciální
benzín a aceton
propan-butan
30 cm
1-5 min

Vlastnosti
Trvalá lepivost

++

Dočasná lepivost

-

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

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

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=60021
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Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa
SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám
nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít
pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.

