
tesa® 60042
Liimijälgede eemaldaja
Toote Teave
SPRAY Liimijälgede eemaldaja ADHESIVE REMOVER, 200 ml

Eemalduspihus tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 on ette nähtud liimijäätmete lihtsaks eemaldamiseks plastosadelt,
klaasilt ja metallpindadelt.
• Eemaldab kindlalt enamiku teipide jäätmed
• Võimaldab etikettide lihtsat eemaldamist
• Eemaldab samuti määrde, tõrva, vaikude ja muude plekkide jäätmed
• Aurustub jäätmeid jätmata
• Jätab meeldiva lõhna
• Puhastuspihus põhineb looduslikest allikatest pärineval limoneenil
• Pihus tungib isegi piiratud ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
• Silikoonivaba

Põhiline kasutusala
tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 on ette nähtud järgmistele valdkondadele:
• üldised tööstusrakendused
• tehased ja tootmisettevõtted
• kõik käsitöövaldkonnad
• Autotootminerakendused

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 sobib samuti väga hästi liimijäätmete ja etikettide eemaldamiseks kodus.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Lisateave
• Järgige pihustipurgil toodud ohutusteavet.
• Enne kasutamist raputage korralikult.
• Kandke puhastatavale pinnale paras kiht ja jätke see mõneks hetkeks mõjuma.
• Pühkige puhta lapiga puhtaks.
• Tundlike materjalide korral katsetage esmalt sobivust väiksel pinnal.
• Sisaldab üle 30% alifaatseid süsivesinikke ja limoneeni kooskõlas EÜ määrusega nr 648/2004 detergentide kohta.
• Vaadake erijuhiseid/ohutuskaarte veebisaidilt www.tesa.com/safety.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte
http://l.tesa.com/?ip=60042
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tesa® 60042
Liimijälgede eemaldaja
Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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