
tesa® 60042
Produkto InformacijaĮ
ADHESIVE REMOVER purškiklis, 200 ml

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 yra purškiklis, skirtas lengvai nuvalyti klijų likučius nuo plastikinių dalių, stiklinių ir
metalinių paviršių.
• Patikimai nuvalo daugelio lipniųjų juostų likučius
• Padeda lengvai nuimti etiketes
• Taip pat pašalina riebalų, deguto, dervos likučius ir kitas dėmes
• Išgaruoja nepalikdamas nuosėdų
• Palieka malonų aromatą
• Valiklis, pagamintas LIMONENO, gauto iš natūralių šaltinių, pagrindu
• Purškiklis pasiekia net paslėptas ir sunkiai pasiekiamas vietas
• Be silikono

Pagrindinė paskirtis
tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 skirtas:
• bendros paskirties pramonės darbams;
• naudoti fabrikuose, gamyklose;
• įvairiems amatams;
• automobilių pramonėje.

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 taip pat tinka klijų likučiams ir etiketėms pašalinti buityje.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas
nolūkā.

Papildoma informacija
• Perskaitykite saugos informaciją ant aerozolio balionėlio.
• Prieš naudodami gerai suplakite.
• Gausiai apipurkškite norimą išvalyti paviršių ir palikite kelias akimirkas, kad suveiktų.
• Nuvalykite švaria šluoste.
• Norėdami valyti jautrias medžiagas, pirma išbandykite, ar tinka.
• Sudėtyje yra > 30 % alifatinių hidrovandenilių ir LIMONENO pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

30 % alifatinių hidrovandenilių ir LIMONENO pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.
• Žr. specialias instrukcijas / saugos duomenų lapus: www.tesa.com/safety.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=60042

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

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
http://l.tesa.com/?ip=60042
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