
tesa® 6009
Tuote Tiedot

Pöytäkatkoja

Tuotteen kuvaus
tesa® 6009 -pöytäkatkoja 66 metrin tai 330 metrin tesa®-pakkausteipeille ja 50 metrin enintään 50 mm leveille
maalarinteieille. Helppo kiinnittää pöytään tai tasoon mukana toimitettavan ruuvipuristimen avulla. Voidaan säätää erilaisiin
asentoihin, joten sitä on helppo käyttää.

Hakemus
tesa® 6009 -teippikatkoja on tarkoitettu kevyiden laatikoiden suljentaan ja maalarinteipin annostelemiseen. Lisäksi
sitä käytetään suunnittelutoimistoissa. tesa® 6009 -teippikatkojan etuja ovat monipuolisuus, tilaa säästävä koko ja
mahdollisuus kiinnittää se ilman työkaluja.

Ominaisuudet
• Roll width max. 50 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=06009

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

