
tesa® 4172
Toote Teave

Toote kirjeldus
tesa® 4172 krohvimisteip on spetsiaalse koostisega plastifitseeritud pehmest PVC-st teip, mis tuleb rullilt kergesti lahti, on
sileda pinna ja hea nakkuvusega.
Teip talub niiskust, nõrgalt aluselisi lahuseid, happeid ja paljusid muid kemikaale.

Funktsioonid
• Krohvitööd õues (kuni 4 nädalat)
• Siledate pindade kaitsmiseks krohvimisel, värvimisel, kipsi paigaldamisel, müüriladumisel ja dekoratiivkrohvi

pealekandmisel
• Kaitseb pinda mustuse ning tööriistade ja teiste ehitusmaterjalide tekitatavate kahjustuste eest
• Saab kasutada ka kaarjatel pindadel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal pehme PVC
• Liimi tüüp toorkummi

• Kogupaksus 120 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Tõmbetugevus 24 N/cm

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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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=04172

http://l.tesa.com/?mp=04172

