
tesa® On & Off Vispārējā pielietojuma
lipekļa līmlente
Produkta Informācija

BNR 55224, 55225

Produkta apraksts
tesa® On & Off vispārīgā stiprinājuma līmlente ir praktiska montāžas tehnoloģija visam, kam ir nepieciešams palikt savā
vietā, bet vienlaikus viegli noņemt

Lespējas
• Stingri un droši notur vieglus priekšmetus.
• Atverams un aizverams 10 000 reizes

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls poliamīds • Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Adhezīvā stiprība augsta adhēzija
• Materiāls Poliamīds

• Noņemama, neatstājot pēdas nē
• Šķīdumu nesaturošs jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=55224

http://l.tesa.com/?cp=55224

