
tesa® 60042
Odstraňovač lepidla Adhesive Remover
Produktové Informácie

ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA v spreji, 200ml

Popis produktu
tesa® Odstraňovač lepidla 60042 je sprej pre ľahké odstránenie zvyškov lepidla z plastových častí, sklenených a
kovových plôch.
• Spoľahlivo odstráni zvyšky väčšiny lepiacich pások
• Umožňuje jednoduché odstránenie štítkov
• Odstraňuje aj zvyšky napr mazív, asfaltu, živice a ďalšie škvrny
• Vyparuje sa bez zanechania stôp
• Zanecháva príjemnú vôňu
• Čistidlo na báze dipentén z prírodných zdrojov
• Sprej dosiahne aj na skryté a ťažko dostupné miesta
• Neobsahuje silikón ani chlórové rozpúšťadlá

Aplikácia
tesa® Odstraňovač lepidla 60042 je určený pre
• Všeobecné priemyselné použitie
• Použitie v továrňach, výrobných závodoch
• Všetky druhy remesiel
• Automobilový priemysel

tesa ® Odstraňovač lepidla 60042 je vhodný aj pre odstraňovanie zvyškov lepidiel a stôp po štítkoch v domácnosti.

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
• Bez silikónov áno

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Bez rozpúšťadiel nie
• Nebezpečný materiál áno

• Vhodné pre deti od 3 rokov nie
• Vodotesné nie

Ďalšie informácie
• Spoľahlivo odstraňuje zvyšky väčšiny lepiacich pások, lepov a štítkov
• Vyparuje sa bez zanechania zvyškov
• Sprej dosiahne dokonca aj na skryté a ťažko dostupné miesta
• Bez silikónu
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=60042

http://l.tesa.com/?ip=60042


tesa® 60042
Odstraňovač lepidla Adhesive Remover
Produktové Informácie

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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