informacjaproduktowa
tesa® 60022

Klej w sprayu EXTRA STRONG, 500ml
tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 to super mocny klej w sprayu tworzący cienką warstwę klejącą, przeznaczony do
trwałego łączenia ze sobą materiałów takich jak: tkanina, tworzywa sztuczne, karton, guma piankowa, materiały izolacyjne,
winyl, skóra i guma; a także do łącznia ich z metalem i drewnem.
▪
▪
▪
▪
▪

Odporny na wilgoć i temperatury do 80°C, a w krótkim czasie nawet do 100°C
Nadaje się do lekkich i ciężkich materiałów o szorstkich lub gładkich powierzchniach
Mocne klejenie
Możliwość dopasowania dyszy do wymaganej ilości rozpylanego kleju (H: duża, M: średnia L: mała)
Możliwość dopasowania kierunku rozpylania w poziomie lub pionie

Główne zastosowanie
tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG może być stosowany do wszechstronnego łączenia trudnych do klejenia materiałów
takich jak pianka i tkanina; zazwyczaj stosowany do różnych aplikacji w:
▪
▪
▪

tapicerstwie
rymarstwie
przemyśle motoryzacyjnym

... oraz do wielu innych profesjonalnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle. Ponadto klej w sprayu tesa® 60022 EXTRA STRONG
polecany jest do różnych zastosowań domowych.

Dane techniczne
▪
▪
▪
▪
▪

Kolor
Odporność termiczna
krótkoterminowa do
Odporność termiczna od
Odporność termiczna do
Substancja klejąca oparta na

biały
100 °C

▪

Rozpuszczalnik oparty na

-30 °C
80 °C
kauczuk sztuczny

▪
▪
▪

Propelent oparty na
Zalecana odległość rozpylania
Zalecany czas przed wiązaniem

▪

Efekt wiązania tymczasowego

odaromatyzowana
benzyna specjalna i
aceton
propan/butan
30 cm
10 min

Właściwości
▪

Efekt wiązania stałego
bardzo dobra

dobra

średnia

niska
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Ocena dla istotnych właściwości produktów:

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60022
W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 60022

Klej w sprayu EXTRA STRONG, 500ml
Dodatkowe informacje
Odpowiedni do ciężkich materiałów o szorstkiej i nierównej powierzchni
Spray tworzy cienką powłokę
Możliwość ustawienia kierunku rozpylania kleju w poziomie lub w pionie
Regulowana ilość rozpylanego kleju (H: duża, M: średnia, L: mała)
Odporność na wilgoć i temperatury od -30°C do +80°C (w krótkim okresie czasie nawet do 100°C)
Nie zawiera silikonu i rozpuszczalników chlorowanych
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