
tesafilm® Mini Dispenser
Product Informatie

BNR 57599, 57857, 57858, 57859, 57937, 57939, 57940, 58230, 58232, 58254, 58255

Product Omschrijving
De tesafilm® Mini Dispenser is een ergonomische handdispenser met geïntegreerd metalen snijvlak dat precies afsnijdt.
Voor tesafilm® rollen van 10 m en 19 mm.

Kenmerken
• Ergonomisch ontwerp
• Handig en veelzijdig
• tesa’s golvende metalen mesje voor het precies afsnijden van de tape
• De rol bescherming voorkomt dat de tesafilm® vuil of beschadigd raakt
• Snel en eenvoudig bij te vullen
• Navulbaar met rollen tot het formaat van: 10m : 19mm

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Getand blad ja
• Herbruikbaar ja
• Materiaal PS (polystyreen)
• Max. kerndiameter 1

• Max. rollengte 10 m
• Oplosmiddelvrij niet
• Roll width max. 19 mm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=57599

http://l.tesa.com/?cp=57599

