
tesa® Insect Stop Sieť na suchý zips proti
hmyzu STANDARD do okien
Produktové Informácie

BNR 55670, 55671, 55672, 55673, 55680, 55684

Popis produktu
Sieť proti hmyzu so suchým zipsom na okná tesa® Insect Stop je cenovo výhodná a ľahko namontovateľná prirodzená
ochrana proti komárom.

Charakteristika
• Ľahká montáž pomocou samolepiaceho suchého zipsu
• Suchý zips nalepíte na vnútornú hranu rámu okna, do očiek zipsu potom nasadíte sieť
• Na potrebnú veľkosť ľahko zastrihnete nožnicami
• Umožňuje bezproblémové otváranie a zatváranie okien
• Možno prať na 30 °C

Technical Information (average values)

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

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla akrylát

Sortiment produktov
• Available colors biela, čierna

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Materiál Polyester
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
nie

• Opätovne použiteľné nie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=55670

http://l.tesa.com/?cp=55670

