
tesa® Professional 60073
Informacja Produkcie

Opis produktu
tesa seal® 60073 to elastyczna taśma na bazie PE do trwałego uszczelniania zakładek, przejść, połączeń i metalowych
zszywek dla folii paroizolacyjnej. Elastyczny nośnik umożliwia łatwe, szybkie i wygodne uszczelnianie okrągłych przejść,
np. rur lub kabli. Włókno w nośniku zapewnia wygodne aplikowanie i sprawia, że produkt jest mocny i zapobiega
nadmiernemu rozciągnięciu.Taśma może być urwana ręcznie.
• Wygodne i oszczędzający czas rozwiązanie dzięki elastycznemu nośnikowi

Włókno zawarte w nośniku ułatwia urywanie ręczne
• Trwała, ekstremalnie wysoka przyczepność do różnych folii paroizolacyjnych
• Szerokość 60mm dla bezpiecznej i łatwej aplikacji
• Bardzo wysoka odporność na starzenie w trudnych warunkach
• Szczelność zgodnie z DIN 4108 została potwierdzona przez niezależny instytut badawczy (raport z testu Fraunhofera

P20-112 / 2010)

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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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=60073
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