
tesa seal® 60073
Produkto InformacijaĮ

Produkto aprašymas
tesa seal® 60073 yra lanksti ilgalaikė sandarinimo juosta PE pagrindu garų barjero folijos perdangoms, angoms, jungtims
ir metalo sankaboms sandarinti. Lankstus pagrindas leidžia lengvai, greitai ir patogiai sandarinti apskritas angas, pvz.,
vamzdžių ar kabelių. Gijos užtikrina gerą uždengimą, dėl jų gaminys tampa stiprus ir nepersitempia. Juostą galima plėšyti
rankomis.
• Patogios ir laiką taupančios darbo sąlygos dėl lankstaus pagrindo ir lengvai rankomis plėšomų gijų
• Ilgalaikis, itin stiprus sukibimas su įvairiomis garų barjero folijomis
• 60 mm plotis, kad būtų galima patikimai ir lengvai užklijuoti
• Itin didelis atsparumas nusidėvėjimui, todėl tinka probleminėms vietoms
• Orinis sandarumas pagal DIN 4108 patvirtintas nepriklausomo bandymų instituto („Fraunhofer“ bandymų ataskaita

P20-112/2010)

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/?mp=60073
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