
tesa® 60953
Produkta Informācija

Produkta apraksts
tesa® Anti Slip Professional klāstu lieto visur, kur nepieciešama droša pārvietošanās kājām. Fluorescenta Anti Slip sniedz
ideālu aizsardzību pret slīdēšanu un palīdz novērst ar darbu saistītus negadījumus. Pateicoties ļoti labai lipšanai, produkts
ir piemērots sarežģītām virsmām, piemēram, rūpnīcu grīdām, rūpnieciskajām zonām u.c. Stiprais un izturīgais līmvielas
pārklājums nodrošina aizsardzību pret slīdēšanu 1-2 gadu garumā vietās ar normālu lietošanu. Anti Slip līmlentes ir
noplēšamas ar roku un pēc uzklāšanas nesaraujas. 60953 luminiscējošā līmlente nodrošina drošu staigāšanu daļēji vai
pilnīgi utmšās vietās/telpās.

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/?mp=60953
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