
tesa® 60042
Produkta Informācija
ADHESIVE REMOVER aerosols, 200ml

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 ir aerosols vieglai līmes palieku noņemšanai no plastmasas detaļām, stikla un metāla
virsmām.
• Droši noņem lielākās daļas līmlentu paliekas
• Ļauj viegli noņemt etiķetes
• Noņem arī tauku, darvas, sveķu un citu traipu paliekas
• Izgaro, neatstājot pēdas
• Atstāj patīkamu smaržu
• Tīrīšanas līdzekļa pamatā ir dabiskas izcelsmes limonēns
• Aerosols sasniedz pat noslēptas un grūti sasniedzamas vietas
• Nesatur silikonu

Pamata pielietojums
tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 pielietojums
• vispārīgs rūpniecisks pielietojums
• lietošana rūpnīcās, ražotnēs
• visu veidu amatniecībai
• automobiļu nozarē

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 ir piemērots arī līmes palieku un etiķešu noņemšanai mājas apstākļos.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Papildu informācija
• Skatiet drošības informāciju uz aerosola iepakojuma
• Labi sakratiet pirms lietošanas
• Uzklājiet uz tīrāmās virsmas pietiekamā daudzumā un atstājiet iedarboties dažas sekundes
• Noslaukiet ar tīru drānu
• Vispirms pārbaudiet materiāla piemērotību
• Satur > 30% alifātisko ogļūdeņražu un limonēnu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 648/2004 par tīrīšanas līdzekļiem

30% alifātisko ogļūdeņražu un limonēnu atbilstoši Regulai (EK) Nr. 648/2004 par tīrīšanas līdzekļiem
• Skatiet īpašās instrukcijas/drošības datu lapas: www.tesa.com/safety
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=60042

http://l.tesa.com/?ip=60042
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Produkta Informācija

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
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