
tesa® Insektu tīkli Cilpiņu un Āķīšu
COMFORT sistēma Durvīm
Produkta Informācija

BNR 55918

Produkta apraksts
tesa® Insect Stop COMFORT klipši stiklotām durvīm (Franču balkoni) ir kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis, kas balstīts uz ērti
virsū un ērti nost sistēmu, ērtākai uzstādīšanai un noņemšanai.

Lespējas
• Viegla uzstādīšana, pateicoties Easy-on sistēmai.
• Noņemams bez pēdām, izmantojot Easy-off sistēmu: Līpslēdzēja lente ir noņemama, neatstājot pēdas.
• Mazgājams līdz 30°C.
• Vairākkārt izmantojams tīkls

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Līmvielas veids akrils

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Materiāls Poliesters
• Noņemama, neatstājot pēdas jā

• Atkārtoti lietojams 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=55918

http://l.tesa.com/?cp=55918

