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Dvipusių lipniųjų juostų tesa 
POWERBOND® grupė ir jos naujoji lyderė 

ypač stipri „ULTRA STRONG“
Tai puiki alternatyva vinims, varžtams, kniedėms ir ki-
tiems tvirtinimo būdams. Dvipusės lipniosios juostos tesa  
POWERBOND®:

greitai ir tvirtai sukimba su įvairiais paviršiais,• 

lyginant su klijais yra daug praktiškesnės,• 
lengvai panaudojamos įvairiems daiktams tvirtinti.• 

Kaip naudoti:
švariai nuvalykite abu klijuojamus paviršius, • 
nuvalytiems paviršiams leiskite nudžiūti, • 
pridėkite pasirinktą juostą tesa • POWERBOND® prie tvirti-
namo daikto galinės pusės ir stipriai spauskite ją brauky-
dami ranka arba plokščiu daiktu per visą jos sukibimo su 
paviršiumi plotą ne mažiau kaip 5 sek.,
juostą klijuokite vertikaliai – tik tuomet juosta atlaikys re-• 
komenduojamo svorio daiktus,
nuimkite apsauginį juostos sluoksnį, pridėkite  daiktą rei-• 
kiamoje vietoje prie klijuojamo paviršiaus ir stipriai spaus-
kite jį visu plotu ne mažiau kaip 5 sek.

Dvipusės lipniosios juostos tesa POWERBOND® limpa prie 
ivairių tvirtos struktūros paviršių.Tačiau prie seniai dažytų, 
atsilupusių paviršių, neobliuotos medienos ar žemos pa-
viršiaus energijos plastiko gaminių jos neprisiklijuoja. Jei 
abejojate dėl klijuojamų daiktų paviršiaus, visų pirma išban-
dykite juostos sukibimą mažą juostos gabaliuką klijuodami 
mažai matomoje paviršiaus vietoje.



Jei planuojate lipnia juosta tvirtinti sunkų daiktą, geriau-
sias pasirinkimas – ypač stipri dvipusė lipnioji juosta tesa  
POWERBOND®. 

Labai stipri, tinkamai panaudotas 1 m ilgio ir 19 mm 
pločio juostos gabaliukas ant lygių ir pakankamai tvir-
tų paviršių gali išlaikyti iki 100 kg svorio ne storesnius 
kaip 10 mm storio daiktus. Nerekomenduojame  prie 
vertikalių paviršių tvirtinti daiktus, kurių svoris dides-
nis nei 6 kg.

Tinka naudoti lauko sąlygomis, jei objektas tvirtina-
mas tiesiogiai saulės spindulių neapšviestoje ir sąly-
čio su vandeniu neturinčioje vietoje.

Gerai prilimpa prie daugelio keraminių plytelių, lygiai paruoštų 
medienos paviršių, daugelio plastikų, pasižyminčių gana didele 
paviršiaus energija.

Juosta tokia stipri, kad gali varžytis su galingiausiais iš mūsų. 
Stipriausias galiūnas Žydrūnas Savickas tai jau išbandė ir juostą 
įvertino puikiai!

Jei norit priklijuoti prie sienos lentelę ar prie grindų durų „stab-
dį“ – tesa POWERBOND® vidaus darbams tam tiks labiausiai.

Stipriai prilimpa prie daugelio keraminių plytelių, tin-
ko, lygiai paruoštų medienos paviršių, daugelio plas-
tikų, pasižyminčių gana didele paviršiaus energija. 
Teisingai panaudotas 1 m ilgio ir 19 mm pločio juos-
tos gabaliukas ant lygių ir pakankamai tvirtų paviršių 
gali išlaikyti iki 50 kg svorio ne storesnius kaip 10 mm 
storio daiktus. Nerekomenduojame prie vertikalių pa-
viršių tvirtinti daiktus, kurių svoris didesnis nei 6 kg.

Gręžti keramines plyteles – visada iššūkis. Jei norite vonio-
je greitai ir be rūpesčių pasikabinti veidrodį – rinkitės  tesa  
POWERBOND® veidrodžiams!

Atspari drėgmei. Tinkamai panaudota išlaiko iki 4 mm 
storio iki 70 cm x 70 cm matmenų neįrėmintus veidro-
džius.

Namo numeriui, gatvės, įmonės pavadinimui tvirtinti prie fasa-
do naudokite tesa POWERBOND® lauko darbams.

Atspari UV spinduliams ir vandens poveikiui, gali būti 
klijuojama esant aplinkos termperatūrai 10–40 C°, pri-
klijuota atlaiko -20 – +95 C° temperatūrą. Tinkamai pa-
naudotas 1 m ilgio ir 19 mm pločio juostos gabaliukas 
ant lygių ir pakankamai tvirtų paviršių gali išlaikyti iki 
10 kg svorio ne storesnius kaip 10 mm storio daiktus. 
Nerekomenduojame prie vertikalių paviršių tvirtinti 
daiktus, kurių svoris didesnis nei 6 kg.

Gerai prilimpa prie plytelių, plytų, tinko, metalo, daugelio plasti-
kų, pasižyminčių gana didele paviršiaus energija.

Galbūt sugalvojote pasikabinti permatomą objektą ant per-
matomo ar kokio kito paviršiaus ir nenorite, kad matytųsi lip-
nioji juosta? Naudokite skaidrią dvipusę lipniąją juostą tesa  
POWERBOND®!

Visiškai skaidri ir labai plona. Tinkamai panaudo-
tas 1 m ilgio ir 19 mm pločio juostos gabaliukas ant 
lygių ir pakankamai tvirtų paviršių gali išlaikyti iki  
20 kg svorio ne storesnius kaip 10 mm storio daik-
tus. Nerekomenduojame  prie vertikalių paviršių tvir-
tinti daiktus, kurių svoris didesnis nei 6 kg.

Gerai prilimpa prie stiklo, plytelių, tinko, metalo, daugelio plasti-
kų, pasižyminčių gana didele paviršiaus energija.
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