
tesafilm® Mini odvíječ
Produktové Informace

BNR 57599, 57857, 57858, 57859, 57937, 57939, 57940, 58230, 58232, 58254, 58255

Produktbeskrivning
Mini odvíječ tesafilm® je ergonomický odvíječ do ruky s integrovaným břitem pro přesné odříznutí. Je určen pro pásky
tesafilm® o rozměrech 19 mm x 10 m.

Charakteristika
• Ergonomické provedení
• Malý a všestranný
• Vlnkované ostří tesa pro spolehlivé odříznutí
• Boční kryt odvíječe zabraňuje poškození a ušpinění pásky tesafilm®
• Rychle a snadno vyměnitelná náplň
• Určeno pro role kancelářské pásky o rozměrech do 10 m x 19 mm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ne
• Materiál PS (polystyren)
• Max. délka role 10 m
• Max. průměr dutinky 1

• Možnost opětovného využití ano
• Roll width max. 19 mm
• Zubatá čepel ano

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=57599

http://l.tesa.com/?cp=57599

