
tesamoll® E-Profils
Produkta Informācija

BNR 5361, 5362, 5445, 5463, 5464, 5491, 55701

Produkta apraksts
tesamoll® E-Profile ir pašlīmējoša un izturīga gumijas blīvēšanas lente darbam mājas apstākļos. Tas ir pielāgojams vilkmes
blīvējums, kas var samazināt apkures izmaksas līdz 20%.

Lespējas
• Ietaupa līdz 20% no enerģijas izmaksām.
• Augstas kvalitātes pašlīmējošs gumijas E profils.
• Nosedz spraugas no 1 līdz 3,5 mm.
• Ilgizturība: 8 gadi.
• Noturīgs pret laika apstākļiem, UV starojumu un ozonu.
• Var tīrīt noslaukot.
• Viegli lietojams un uzstādāms bez skrūvēm un naglām.
• Viegli noņemams.
• Temperatūras noturība no -50°C līdz +60°C

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls EPDM putu gumija
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Enerģijas ekonomijas potenciāls
līdz pat

20 %

• Starpu pārklāšana 1 - 3.5 mm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Izturības pret ķīmisko vielu

iedarbību tests
nē

• Izturība 8 years
• Noņemama, neatstājot pēdas nē

• Šķīdumu nesaturošs jā
• Temperatūras noturība jā
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=05361
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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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