
tesa® 60042
Zmywacz w sprayu
Informacja Produkcie
Zmywacz w sprayu do łatwego usuwania reszty kleju - niezawodny do usuwania pozostałości
po wielu taśmach samoprzylepnych

Zmywacz tesa® Adhesive Remover 60042 przeznaczony jest do łatwego usuwania pozostałości kleju z plastikowych
elementów oraz szklanych i
metalowych powierzchni.
• Niezawodnie usuwa pozostałości większości taśm samoprzylepnych
• Umożliwia łatwe usuwanie etykiet i naklejek
• Usuwa pozostałości smaru, smoły, żywicy i innych zanieczyszczeń
• Odparowuje nie pozostawiając śladów
• Pozostawia przyjemny zapach
• Preparat jest oparty na LIMONENIE pochodzącym ze źródeł naturalnych
• Spray dociera nawet do miejsc trudno dostępnych
• Nie zawiera silikonu

Główne zastosowanie
Usuwanie pozostałości kleju z tworzyw sztucznych, szkła i metalu

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Dodatkowe informacje
• Należy przestrzegać informacji o bezpieczeństwie zamieszczonych na puszce z aerozolem
• Wstrząśnij puszką przed użyciem
• Spryskaj obficie czyszczoną powierzchnię i pozostaw na kilka chwil, aby umożliwić zadziałanie preparatu
• Wytrzyj czystą szmatką
• W przypadku delikatnych materiałów należy najpierw przetestować działanie preparatu
• Zawiera > 30% węglowodorów alifatycznych oraz LIMONEN zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr. 648/2004 w

sprawie detergentów
• Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania / kartą bezpieczeństwa produktu, dostępną na stronie: www.tesa.com/

safety
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=60042
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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