
tesa® 6032
Tuote Tiedot

Teollisuuden Strap-it-käsikatkoja

Tuotteen kuvaus
tesa® 6032 -käsikatkoja on yksinkertainen laite, jolla voi käsitellä korkeintaan 25 mm leveitä tesa® lasikuitu- ja
lavasidontateippejä tesa® 6032 -käsikatkojaa käytetään L-saumalla varustettujen kuljetuspakkausten sulkemiseen,
sauvamaisten ja renkaan muotoisten tuotteiden niputtamiseen ja kuormalavojen kiinnittämiseen Erikoisterä on suunniteltu
leikkaamaan lasikuitu
vahvistettuja tesa®-pakkausteippejä. Katkoja soveltuu yksipuolisten teippien käsittelyyn. Kun käytät tesa®-
lavasidontateippejä kuormalavojen kiinnittämiseen, varmista jarrulevyä painamalla, että teippi purkautuu tarvittavalla
kireydellä.

Hakemus
• tesa® 6032 manuaalinen katkoja sopii hyvin kiinnittämiseen kuljetuksen aikana
• Käytetään usein kuljetuslaatikoiden sulkemiseen, niputtamiseen ja kiinnittämiseen

Ominaisuudet
• Roll width max. 25 mm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=06032

http://l.tesa.com/?ip=06032

