
tesa® 60040
Tuote Tiedot

INDUSTRY CLEANER -puhdistussuihke, 500ml

Tuotteen kuvaus
tesa® 60040 Industry Cleaner on monipuolinen suihke koneiden ja muoviosien, lasin ja metallipintojen nopeaan ja
helppoon puhdistukseen. tesa®-teipit ja liimasuihkeet kiinnittyvät optimaalisesti puhtaalle pinnalle. tesa® 60040 poistaa
jopa vaikeita tahroja, kuten vahaa, öljyä, rasvaa, kumiroskia ja silikonijäämiä. Puhdistussuihke haihtuu ilman jäämiä ja jättää
miellyttävän tuoksun. tesa® 60040 Industry Cleaner takaa erinomaiset puhdistustulokset koneissa ja monilla eri pinnoilla,
kuten muovilla ja metallilla. Metallinpuhdistin tavoittaa jopa piilossa ja vaikeasti saavutettavissa olevat alueet. tesa® 60040
ei sisällä silikonia ja se perustuu luonnollisista lähteistä peräisin olevaan limoneeniin.

Hakemus
• tesa® 60040 INDUSTRY CLEANER -puhdistussuihke on ihanteellinen ratkaisu erilaisten pintojen puhdistamiseen ja

niiden valmisteluun tesa®-teippejä ja liimasuihkeita varten
• Metallinpuhdistusainetta käytetään tehtaissa ja tuotantolaitoksissa
• tesa® 60040 sopii erilaisiin käsitöihin ja autoalan käyttökohteisiin
• tesa® 60040 soveltuu myös koneiden puhdistukseen työpajoissa ja kotona

Ominaisuudet
• Suositeltava ruiskutusetäisyys 20 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=60040

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

