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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite http://l.tesa.com/?ip=60022

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in
podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne
za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren
za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu  uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo
z veseljem pomagali.

tesa® 60022 Lepilo v razpršilu EKSTRA MOČNO
Lepilo v pršilu EXTRA STRONG, 500 ml

Lepilo v pršilu tesa® EXTRA STRONG 60022 je izjemno močno lepilo, ki ustvari površinski film, za permanentno lepljenje
materialov, kot so blago, plastika, karton, penasta guma, izolacijski materiali, vinil, usnje, umetno usnje in guma med seboj ali
na kovino in les.

▪ Izjemno nizko nastajanje meglice med pršenjem, odpornost proti vlagi in temperaturam do 80 °C, kratkotrajno 100 °C
▪ Primerno za lahke in težke materiale z gladko ali grobo površino
▪ Velik razpon lepljenja
▪ Šobo je mogoče prilagoditi na želeno količino pršenja (H: visoko, M: srednje, L: nizko)
▪ Smer pršenja je mogoče nastaviti na vodoravno ali navpično.
▪ Zlasti primerno za uporabo v avtomobilski industriji
▪ Brez silikona

Glavna aplikacija

Lepilo v pršilu tesa® EXTRA STRONG 60022 navadno uporabljamo za prilagodljivo lepljenje zahtevnih materialov, kot sta pena in
blago, ter ga navadno uporabljajo

▪ tapetniki
▪ sedlarji
▪ v avtomobilizmu

in številni drugi profesionalci s področja industrije in obrti. Nadalje je lepilo v pršilu tesa® 60022 EXTRA STRONG primerno za
splošno domačo uporabo.

Tehnični podatki

▪ Barva belo
▪ Kratkotrajna temperaturna

obstojnost do
100 °C

▪ Temperaturna obstojnost od -30 °C
▪ Temperaturna obstojnost do 80 °C
▪ Lepilo na osnovi sintetični kavčuk

▪ Topilo na osnovi dearomatizirana,
posebna bencin in
aceton

▪ Potisni plin na osnovi propan/butan
▪ Priporočena razdalja razprševanja 30 cm
▪ Priporočen čas pred spajanjem 10 min

Lastnosti

▪ Trajno spajanje ▪ Začasno spajanje

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®:     zelo dobro       dobro       povprečno        slabo

http://l.tesa.com/?ip=60022&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products
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Lepilo v pršilu EXTRA STRONG, 500 ml

Dodatne informacije

▪ tesa ponuja dve dopolnilni lepili v pršilu: 60021 PERMANENT in 60023 REPOSITIONABLE
▪ Upoštevajte varnostne informacije na pločevinki.
▪ Pred uporabo dobro pretresite in s šobe odstranite vse zasušeno lepilo.
▪ Za nove vrste uporabe preverite primernost, tako da zlepite vzorec.
▪ Deli, ki jih nameravate lepiti, morajo biti suhi ter brez prahu in maščob. Priporočamo čiščenje z izdelkom tesa® INDUSTRY

CLEANER 60040
▪ Po uporabi pločevinko obrnite z zgornjim delom navzdol in lepilo iztiskajte skozi šobo, dokler ne začne izstopati samo potisni

plin.
▪ Prekomerno količino nanesenega lepila je mogoče preprosto odstraniti s čistilom tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER.
▪ Oglejte si posebna navodila/varnostne podatkovne liste: www.tesa.com/safety

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

