
tesa® Līmzīmulis
Produkta Informācija

BNR 57024, 57026, 57028, 57103, 57917, 58004

Produkta apraksts
tesa līmes zīmulis ir praktisks palīgs mājā, hobijam un birojā. Tas satur līmi bez šķīdinātājiem un ir ideāli piemērots papīram,
kartonam un fotoattēliem.

Lespējas
• Piemērots papīram, kartonam, fotogrāfijām, audumam, filcam, korķim, ādai un putuplastam.
• Bez šķīdinātājiem.
• Viegla uzklāšana.
• Bez smaržas.
• Atlikušās līmes indikators.
• Var izmazgāt ar rokām.
• Praktisks neripojošs uzgalis

ecoLogo®:.
• Bez šķīdinātājiem.
• 100% pārstrādāta plastmasa.
• Iepakojums: pārstrādāta kartona un pārstrādātas plastmasas iepakojums.
• Iepakojums bez PVC

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Recycled 100 %
• Līmvielas veids uz epoksīda bāzes

• Recycled 100 %

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Adhezīvā stiprība vāja adhēzija
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Bīstamais materiāls nē
• Mitruma izturība nē
• Ozone resistance nē
• Noņemama, neatstājot pēdas nē

• Šķīdumu nesaturošs jā
• Piemērots bērniem no 3 gadu

vecuma
jā

• Noturība pret UV stariem jā
• Mazgājams jā
• Ūdensizturība nē
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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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