
tesa® Professional 60040
Industry Cleaner
Product Informatie
INDUSTRIËLE REINIGER Spray, 500ml

tesa® Industriële Reiniger 60040 is een veelzijdige spray voor het snel en eenvoudig reinigen van machine- en kunststof
onderdelen en glazen en metalen oppervlakken. Schone oppervlakken zorgen voor een optimale verbinding met tesa®
tapes en lijmsprays. tesa® 60040 verwijdert zelfs hardnekkige vlekken zoals was, olie, vet, rubberresten en siliconenresten.
De industriële reiniger verdampt zonder resten achter te laten en zorgt voor een aangename geur. tesa® Industriële
Reiniger 600 zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op machines en uiteenlopende oppervlakken zoals kunststof en
metaal. De metaalreiniger kan zelfs verborgen en moeilijk bereikbare plekken bereiken. tesa® 60040 bevat geen siliconen
en is gebaseerd op limoneen uit natuurlijke bronnen.

Voornaamste toepassing
*tesa® INDUSTRIËLE REINIGER 60040 is de ideale oplossing voor het reinigen van een reeks van oppervlakken en het
voorbereiden ervan voor de applicatie van tesa®-tapes en lijmsprays
*De metaalreiniger wordt gebruikt in fabrieken en op productielocaties
*tesa® 60040 wordt gebruikt voor verschillende soorten ambachtswerk en toepassingen in de auto-industrie

Technische informatie

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

Technische gegevens
• Kleur transparant
• Oplosmiddel gebaseerd op niet geurende

speciale benzine/
isopropanol/
LIMONENE

• Drijfgas gebaseerd op propaan/butaan
• Aanbevolen spray afstand 20 cm

Aanvullende informatie
Bestudeer de veiligheidsvoorschriften op de spray goed
• Goed schudden voor gebruik
• Spuit een royale laag op het oppervlakte en wacht een

paar minuten voor het beste effect
• Verwijder dit vervolgens met een schoon doek
• Test gevoelige materialen voor gebruik
• Bevat > 30% aliphatic koolwaterstof en LIMONENE volgens

(EG) nr. 648/2004 op wasmiddelen

Voor speciale instructies en veiligheidsgegevens verwijzen wij u naar: www.tesa.com/safety
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60040

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


tesa® Professional 60040
Industry Cleaner
Product Informatie

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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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=60040
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