
tesa® 74120
Product Informatie

Product Omschrijving
tesa® 74120 Twinlock-activator kan worden gebruikt voor automatische activering van tesa® Twinlock-sleeves met de
Twinlock Activation Machine.

Toepassing
tesa® 74120 Twinlock Activator is ontworpen voor automatische activering van tesa® Twinlock
sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Aanvullende informatie
Raadpleeg voor meer informatie en advies over veilig gebruik onze SOP (Standard Operation Procedure) of ons
veiligheidsinformatieblad (SDS), dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Verdunnen en afvoeren in overeenstemming met nationale en lokale regelgeving.

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.

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.

Bl
ad

zi
jd

e 
1 v

an
 1 

– 
va

n 
25

/0
2/

23
 –

 n
l-N

L

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=74120

http://l.tesa.com/?ip=74120

