
tesa® Náhradní sklo pro WC štětku,
matné sklo
Produktové Informace

BNR 40337

Produktbeskrivning
S touto novou skleněnou nádobou můžete nahradit vysloužilý typ a přitom nemusíte kupovat celou sadu.

Charakteristika
• Náhradní sklo pro WC štětku pro použití ve WC sadách tesa®
• Kulatý styl, satinované sklo
• Rozměry skla: 160 mm × 94 mm × 94 mm
• Pro konvenční WC štětky s průměrem max. 75 mm
• Vhodné pro držáky s průměrem 85 mm
• Určeno pro řady tesa® Elegaant, Esteetic, Exxcellent, Nooblesse, Klaam a Smooz

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpouštědel ano
• Odolnost proti chemikáliím ne
• Materiál Saténové sklo

• Možnost opětovného využití ano
• Odolnost proti UV záření 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=40337

http://l.tesa.com/?cp=40337

