
tesafilm® Mini ecoLogo® adagoló
Termék Információk

BNR 58241, 58248

Termékleírás
A tesafilm® mini ecoLogo® adagoló egy kézi adagoló bármely 19 mm-es, 10 m-es tekercsben árusított tesafilm® szalaghoz.
A környezetbarát anyagokat ergonomikus kialakítással kombinálja.

Jellemzők
• 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül
• Mellékelünk egy 10 m-es tekercs tesafilm® eco & clear szalagot: 19 mm-es, 100%-ban újrahasznosított műanyagból

készül
• Ergonomikus kialakítás
• Praktikus és sokoldalú
• A tesa hullámos késével megbízhatóan vágható
• Az adagoló mindkét oldalán praktikus kivágás van, amelyek lehetővé teszik a könnyű megfogást és a tesafilm® szalag

egyszerű adagolását
• A tekercs oldalirányú védelme megakadályozza, hogy a tesafilm® beszennyeződjön vagy megsérüljön
• Gyorsan, egyszerűen újratölthető
• Maximálisan 10 m-es tekerccsel tölthető újra: szélesség 19 mm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Anyag Újrahasznosított PS

(polisztirol)
• Tekercs maximális hossza 10 m
• Max. belső átmérő 1
• Újrafelhasználható igen

• Roll width max. 19 mm
• Fogazott penge igen
• Oldószermentes igen

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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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=58241

http://l.tesa.com/?cp=58241

