
tesa® 60040
Produkt Information

INDUSTRY CLEANER Spray, 500 ml

Produktbeskrivelse
tesa® Industry Cleaner 60040 er en alsidig spray til hurtig og nem rengøring af maskindele, plastik, glas og
metaloverflader. Rene overflader muliggør optimal binding med tape og spraylim fra tesa®. tesa® 60040 erner selv
genstridige pletter, som afgives af eks. voks, olie, fedt eller gummi- og silikonerester. Det industrielle rensemiddel
fordamper uden at efterlade klæberester og dufter behageligt. tesa® Industry Cleaner 60040 garanterer fremragende
renseresultater på maskineri og mange forskellige overflader såsom plastik og metal. Rensemidlet kan nå selv skjulte eller
svært tilgængelige områder. tesa® 60040 indeholder ingen silikone og er baseret på limonen fra naturlige kilder.

Ansøgning
• tesa® INDUSTRY CLEANER 60040 er den ideelle løsning til rensning af en række forskellige overflader, som

forbehandler dem til anvendelsen af tape og spraylim fra tesa®
• Metalrensemidlet anvendes på fabrikker og produktionsanlæg
• tesa® 60040 bruges til forskellige typer kunsthåndværk samt i bilindustrien
• tesa® 60040 er også velegnet til rengøring af maskiner på værksteder og i hjemmet

Egenskaber
• Anbefalet afstand til sprayning 20 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=60040

http://l.tesa.com/?ip=60040

