
tesa® 60951
Produktové Informace

Produktbeskrivning
Místo pro aplikaci tesa® profesionální protiskluzové pásky je všude tam, kde je vyžadována "pevná noha". Protiskluzová
žluto-černá výstražná páska je ideální ochranou pro zamezení uklouznutí a napomáhá tak zabránit pracovním úrazům.
Díky velmi dobré přilnavosti je vhodná pro náročné povrchy podlah v továrnách, průmyslových areálech atd. Silné a
trvanlivé lepidlo zajišťuje vysoký protiskluzový účinek do 1 - 2 let při běžném používání plochy. Anti Slip pásky jsou ručně
trhatelné a nedochází k žádnému smrštění po aplikaci.

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/?mp=60951

http://l.tesa.com/?mp=60951

