
tesa® Professional 66958
tesa® PRO Mounting Universal
Produkt Information
Stark, dubbelhäftande tejp – Idealisk för inomhusbruk – Enkel lösning för att fästa lättare
föremål – Kan rivas av för hand

tesa PRO Mounting Universal är en oumbärlig tejp med många användningsområden för alla professionella hantverkare
som arbetar inomhus. Fäst lätta föremål som kabelkanaler, stuckatur och socklar säkert och permanent på de flesta ytor
utan hål eller skador i väggkonstruktionen.
tesa PRO Mounting Universal är en otroligt mångsidig tejp! Den smarta lösningen för ett snabbt och enkelt uppdrag.

Egenskaper
• Slitstark och resistent: Långsiktig temperaturbeständighet vid 40 grader och kortsiktig beständighet vid 60 grader
• Tillförlitligt grepp utan att skada väggkonstruktionen: tesa PRO Mounting Universal kräver varken skruv, plugg eller spik

– för snabb och enkel montering utan verktyg
• Perfekt för användning inomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av lättare föremål, t.ex. kabelkanaler,

stuckaturer och socklar – kompenserar för något grövre ytor
• Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal

storlek

Ansökan
Lätt att applicera:
• För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts

och fett.
• Rör inte den öppna självhäftande ytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan.
• Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
• Tryck hårt i fem sekunder.
• Dra försiktigt bort monteringstejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monteringstejpen är avsedd för

permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover
spray för borttagning av limrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data
• Bärare material PE-foam
• Färg Vit
• Total tjocklek 1050 µm
• Typ av häftämne Syntetgummi
• Brottöjning 200 %

• Brottstyrka 7 N/cm
• Typ av liner Glassine
• Liner färg Gul
• Tjocklek liner 70 µm
• Vikt (Liner) 80 g/m²
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=66958

http://l.tesa.com/?ip=66958


tesa® Professional 66958
tesa® PRO Mounting Universal
Produkt Information
Häftförmåga på
• Stål (omedelbart) 4.0 N/cm
• PC (omedelbart) 4.0 N/cm
• PE (omedelbart) 4.0 N/cm
• PET (omedelbart) 4.0 N/cm
• PP (omedelbart) 4.0 N/cm
• PVC (omedelbart) 4.0 N/cm

• Stål (efter 14 dagar) 4.0 N/cm
• PC (efter 14 dagar) 4.0 N/cm
• PE (efter 14 dagar) 4.0 N/cm
• PET (efter 14 dagar) 4.0 N/cm
• PP (efter 14 dagar) 4.0 N/cm
• PVC (efter 14 dagar) 4.0 N/cm

Egenskaper
• Temperatur beständighet kort-tid 60 °C
• Temperatur beständighet från 40 °C
• Tack
• Ålders beständighet (UV)
• Fuktbeständighet

• Kemikal beständighet
• Mjukgörarbeständig
• Statisk skjuvstyrka vid 23°C
• Statisk skjuvstyrka vid 40°C

Jämförelse med motsvarande produktgrupp:    mycket god      god      medelgod      mindre bra

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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