
tesa® Tarrakoukku tapetti- ja
rappauspinnoille 1 kg
Tuote Tiedot

BNR 77773

Tuotteen kuvaus
Tarranaula korkeintaan 1 kg painaville esineille. Ihanteellinen koristeiden kuten kuvien ripustamiseen kohokuviollisille ja
herkille pinnoille, kuten tapetti tai rappaus.

Ominaisuudet
• Kokokuviollisille ja herkille pinnoille, kuten tapetti tai rappaus
• Esineen paino korkeintaan 1 kg / naula tai 2 kg kahdella naulalla
• Irrotettavissa ilman jälkiä
• Käytettävissä uudelleen uuden tarraliuskan kanssa

*Lue käyttöohje optimaalisen tuloksen varmistamiseksi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Liimatyyppi synteettinen kumi • Holding power of strip up to 1 Kg

Ominaisuudet
• Käyttölämpötila 15 °C
• Käyttöalue Sisä
• Kemikalien kestävyys ei
• Vaarallinen materiaali ei
• Kosteudenkesto ei
• Materiaali PS (polystyreeni)
• Öljyn- ja rasvankestävä ei
• Ozone resistance ei

• Irrotettavissa jälkiä jättämättä kyllä
• Uudelleenkäytettävä kyllä
• Uudelleenkäytettävä kanssa Tarranauha 1 kg

tapetti
• Sopivat pinnat Kipsi, Tapetti
• Temperature resistance max. 35 °C
• Temperature resistance min. 5 °C
• UV-valon kesto ei
• Vedenkestävä ei
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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?cp=77773
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tesa® Tarrakoukku tapetti- ja
rappauspinnoille 1 kg
Tuote Tiedot

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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