
tesa® 60042
Îndepărtare adeziv
Informaţii Produs
Spray ADHESIVE REMOVER 200 ml

tesa® ADHESIVE REMOVER 60042 este un pulverizator pentru îndepărtarea facilă a reziduurilor de adeziv de pe suprafeţe
din plastic, sticlă şi metal. Asigură îndepărtarea reziduurilor majorității benzilor adezive.

Pulverizatorul permite îndepărtarea altor reziduuri precum grăsime, smoală, rășini și alte pete înainte de aplicarea benzii
adezive. tesa® 60042 este ușor de folosit și ajunge în locuri greu de atins. Pulverizatorul se evaporă fără reziduuri și lasă
un miros plăcut. Este bazat pe limonen din surse naturale. Pulverizatorul nu conține silicon și este bazat pe componente
naturale.

Domeniul principal de aplicare
• tesa® 60042 Spray pentru îndepărtarea adezivului este ideal pentru curățarea suprafețelor de reziduuri de adeziv sau

înainte de aplicarea benzii în medii industriale
• Utilizat în fabrici și unități de producție
• Aplicații auto și artizanale
• Spray-ul tesa® 60042 este ideal pentru uz domestic la îndepărtarea resturilor de adeziv și a etichetelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Informaţii suplimentare
• Citiţi informaţiile cu privire la siguranţă de pe tub
• Agitaţi bine înainte de utilizare
• Aplicaţi un strat generos pe suprafaţa ce necesită curăţare şi lăsaţi câteva momente pentru a-şi face efectul
• Ştergeţi cu o cârpă curată
• Testaţi materialele sensibile pentru compatibilitate
• Conţine > 30% hidrocarbon alifatic şi LIMONEN conform Directivei (EC) nr. 648/2004 cu privire la detergenţi

30% hidrocarbon alifatic şi LIMONEN conform Directivei (EC) nr. 648/2004 cu privire la detergenţi
• Pentru instrucţiuni speciale/date tehnice cu privire la siguranţă, vizitaţi www.tesa.com/safety
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=60042
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Îndepărtare adeziv
Informaţii Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=60042
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