
tesa® Professional 60073
Produkta Informācija

Produkta apraksts
tesa seal® 60073 ir elastīga izolācijas lente uz PE bāzes pastāvīgai tvaika barjeru pārklājumu, atveru, savienojumu un
metāla skavu izolēšanai. Elastīgais starpslānis ļauj viegli, ātri un parocīgi noslēgt apaļas atveres, piemēram, caurulēm
vai kabeļiem. Šķiedras nodrošina labas darba īpašības; tās padara produktu izturīgu un novērš pārmērīgu izstiepšanu.
Līmlente ir viegli noplēšama ar roku.

• Ērti un laiku taupoši darba apstākļi, pateicoties elastīgajam starpslānim un ar roku viegli noplēšamajām šķiedrām
• Pastāvīga un ārkārtīgi augsta lipšana pie dažādām tvaika barjeras plēvēm
• 60 mm platums drošai un ērtai uzklāšanai
• Ļoti augsta noturība pret novecošanu lietošanai sarežģītos apstākļos
• Hermētiskumu atbilstoši DIN 4108 apliecina neatkarīga testēšanas iestāde (Fraunhofer testa ziņojums P20-112/2010)

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=60073

http://l.tesa.com/?mp=60073

