
tesa® Pretslīdes lente
Produkta Informācija

BNR 51073, 51074, 55583, 55585, 55587, 55588, 55589

Produkta apraksts
tesa® pretslīdes lente piedāvā papildu drošību grīdām, kas mēdz būt slidenas. Tā ir ideāli piemērota pakāpieniem,
rampām, kāpnēm, laivu korpusiem un citām svarīgām virsmām.

Lespējas
• Ļoti spēcīga un izturīga līmlente
• Ļoti augsta liptspēja
• Noplēšama ar rokām.
• Noturība pret ūdeni, temperatūru, UV starojumu un tīrīšanas līdzekļiem

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
• Nodilumizturība jā
• Adhezīvā stiprība augsta adhēzija
• Hand tearability jā

• Noņemama, neatstājot pēdas nē
• Šķīdumu nesaturošs jā
• Temperatūras noturība 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=51073

http://l.tesa.com/?cp=51073

