
tesa® 6009
Produkt Information
Manuel borddispenser

tesa® 6009 borddispenser kan anvendes til tesa® pakketape på 66 m og 330 m ruller og til afdækningstape på 50 m
ruller, op til 50 mm bredde. Den medfølgende skruetvinge gør det nemt at fastgøre dispenseren på alle borde, bænke eller
tegnetavler. Det er muligt at indstille dispenseren i forskellige positioner, hvilket sikrer en nem håndtering.

Hovedanvendelse
The tesa® 6009 dispenser er designet til forsegling af lette kartoner og til dispensering af afdækningstape. Den
anvendes også på tegnestuer og grafiske tegnestuer. De store fordele ved tesa® 6009 dispenser er de fleksible
anvendelsesmuligheder, den pladsbesparende størrelse og muligheden for at fastgøre dispenseren uden brug af
værktøjer.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data
• Core diameter 3 tomme
• Tapetype Enkelt klæbende
• Anvendelse Multifunktionel
• Længde 180 mm
• Indstillinger Manuel

• Vægt 340 g
• Max. rullediameter 210 mm
• Type applikator Tabel
• Max. rullebredde 50 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=06009

http://l.tesa.com/?ip=06009

