
tesa® 60042
Termék Információk
ADHESIVE REMOVER ragasztóeltávolító spray, 200 ml

A tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 spray ragasztómaradványok műanyag alkatrészekről, üveg- és fémfelületekről
történő könnyű eltávolítására használható. Ez a ragasztóeltávolító szer megbízhatóan eltávolítja a legtöbb ragasztószalag
vagy címke után visszamaradó ragasztómaradványokat. Ez a fémtisztító szer alkalmas zsír, kátrány, műgyanták és más
szennyeződések eltávolítására is, mielőtt a szalagot felragasztja a felületre. A tesa® 60042 könnyen használható, és rejtett,
valamint nehezen hozzáférhető területekhez is hozzáfér. A spray elpárologva nem hagy vissza anyagot, kellemes illat
marad utána. Ez a ragasztóeltávolító spray limonén alapú; szilikonmentes, és természetes összetevőkből áll.

Fő alkalmazási terület
*A tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 ideális számos különböző felület megtisztítására a szalag felragasztása előtt ipari
környezetben
*Ez a ragasztóeltávolító spray használható gyárakban és gyártóüzemekben
*A tesa® 60042 spray számos szakmában és gépjárműipari alkalmazásokhoz használható
*A tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 spray kiválóan alkalmas ragasztómaradványok és címkék otthoni eltávolítására

Technikai adatok (átlagértékek)

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

Kiegészítő információk
• A legtöbb felületről megbízhatóan eltávolítja a ragasztómaradványokat és matricát
• Nyom nélkül elpárolog
• A spray-vel még a rejtett és nehezen elérhető helyekhez is hozzá lehet férni
• Szilikonmentes

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/?ip=60042

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

