
tesa® Professional 60951
Anti-slip Black/Yellow
Product Informatie

Anti slip tape professional

Product Omschrijving
tesa® 60951 is gebaseerd op een drager van PVC met een sterke Acrylaat kleefmassa. De duurzame kleeflaag zorgt
voor een sterk antislipeffect gedurende maximaal twee jaar in gebieden met normaal gebruik. De antisliptape kan met
de hand worden afgescheurd en krimpt niet na applicatie. De antisliptape met een slijtageniveau van 60 biedt de ideale
bescherming om uitglijden en dus ongevallen in industriële omgevingen en op werkplaatsen te voorkomen.
Gecertificeerd volgens de DIN 51130- normen. Bestendig tegen zout water en chemicaliën. De tape kan met de hand
worden afgescheurd en kan probleemloos worden verwijderd. Verkrijgbaar in drie andere kleuren: zwart (tesa® 60950),
transparant (tesa® 60952) en fluorescerend (tesa® 60953).

Toepassing
*Ideaal voor toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten essentieel is
*Kan zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt
*Door de hoge zichtbaarheid is tesa® 60951 ideaal voor het markeren van extreem gladde oppervlakken

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/?ip=60951

http://l.tesa.com/?ip=60951

