
tesa® ragasztóstift
Termék Információk

BNR 57024, 57026, 57028, 57103, 57917, 58004

Termékleírás
A tesa® ragasztóstift a praktikus segítség otthonra, kézműveskedéshez és az irodába. Oldószermentes ragasztót
tartalmaz, és ideális papírhoz és fotókhoz.

Jellemzők
• Megfelel papírhoz, kartonhoz, fényképekhez, vászonhoz, filchez, parafához, bőrhöz és kemény habhoz
• Oldószermentes
• Könnyen szétkenhető
• Szagtalan
• Maradékragasztómennyiség-jelző
• Kézzel kimosható
• Praktikus, gurulásmentes kupakforma

ecoLogo®:
• Oldószermentes
• 100% újrahasznosított műanyag
• Csomagolás: újrahasznosított karton és újrahasznosított műanyag tálca
• A ragasztó 60%-ban természetes anyagokat (víz) tartalmaz és oldószermentes

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Újrahasznosított 100 %
• Ragasztóanyag típusa epoxy-based

• Újrahasznosított 100 %

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Ragasztóerő Alacsony tapadás
• Vegyszerálló nem
• Veszélyes anyag nem
• Nedvességállóság nem
• Ozone resistance nem
• Nyom nélkül eltávolítható nem

• Oldószermentes igen
• 3 éves gyermekek

használhatják
igen

• UV-állóság igen
• Mosható igen
• Vízhatlan nem
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=57024

http://l.tesa.com/?cp=57024
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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