
tesa® 60042
Lijmverwijderaar
Product Informatie
Lijmverwijderaar, 200 ml

tesa® Adhesive Remover 60042 is een spray voor het gemakkelijk verwijderen van lijmresten op plastic, glas en metalen
oppervlakken.
• Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten van de meeste tapes
• Eenvoudig verwijderen van stickers en labels
• Verwijdert ook resten van vet, teer, kunstharsen en andere vlekken
• Verdampt zonder residu achter te laten
• Heeft een aangename geur
• Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en LIMOMENE
• Vrij van siclicone

Voornaamste toepassing
tesa® Lijmverwijderaar 60042 is ontwikkeld voor:
• Algemene industriele applicaties
• Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
• Allerlei bouwapplicaties
• Automobiel applicaties

tesa® Lijmverwijderaar 60042 is ook zeer geschikt voor het verwijderen van lijmresten en stickers thuis

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Aanvullende informatie
• Eenvoudig toe te passen
• Werkzaam op diverse oppervlakken
• Vrij van siliconen
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60042

http://l.tesa.com/?ip=60042
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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