
tesa® Professional 60100
Product Informatie

Glasvezeltape/gipsplaattape

Product Omschrijving
tesa® 60100 zellevende glasvezeltape onderscheidt zich door de laatste ontwikkelingen in de voegenbandtechnologie.
Met zijn sterke en vlakke glasvezelgaas biedt tesa® 60100 duurzame voegen voor gipsvezel-/gipskartonplaten. Dankzij de
uitstekende hechting en treksterkte is eenmalig aanbrengen voldoende en kunnen naden vlak worden afgewerkt.

Kenmerken
• Naden dichten tussen zware gipsplaten
• Bevestigen en herstellen van kleine gaten en barsten

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/?mp=60100

http://l.tesa.com/?mp=60100

