
tesa® 60040
Industry Cleaner
Produktové Informácie

PRIEMYSLOVÉ ČISTIDLO v spreji, 500ml

Popis produktu
tesa® Priemyselné čistidlo 60040 je univerzálny sprej na rýchle a ľahké čistenie strojov a plastových dielov, sklenených a
kovových plôch. Vyčistené plochy umožňujú optimálne spoje pomocou lepiacich pások a lepidiel v spreji tesa®.
• Odstraňuje aj odolné škvrny, ako je vosk, olej, mazivá, zvyšky gúm a zvyšky silikónu
• Vyparuje sa bez zanechania stôp
• Vynikajúce výsledky čistenia strojov a mnohých rôznych povrchov, ako sú plasty a kov
• Sprej dosiahne aj na skryté a ťažko dostupné miesta
• Zanecháva príjemnú vôňu
• Čistidlo na báze dipentén z prírodných zdrojov
• Neobsahuje silikón ani chlórové rozpúšťadlá

Aplikácia
tesa® Priemyselné čistidlo 60040 je určené pre
• Všeobecné priemyselné použitie
• Použitie v továrňach, výrobných závodoch
• Všetky druhy remesiel
• Automobilový priemysel

tesa ® Priemyselné čistidlo 60040 je vhodné aj pre čistenie napr. strojov v dielňach i doma.

Technical Information (average values)

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

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Doporučená vzdialenosť pri

sprejovaní
20 mm

Ďalšie informácie
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale čistidla
• Pred použitím dôkladne pretrepte
• Naneste hrubú vrstvu na plochu, ktorú chcete vyčistiť, a nechajte chvíľu pôsobiť
• Zotrite čistou handričkou
• Citlivé materiály pred použitím dôkladne otestujte
• Obsahuje> 30% alifatických uhľovodíkov a dipentén podľa nariadenia (ES) č 648/2004 o saponátoch

30% alifatických uhľovodíkov a dipentén podľa nariadenia (ES) č 648/2004 o saponátoch
• Pozri špeciálne pokyny / bezpečnostné údaje: www.tesa.com / safety
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=60040

http://l.tesa.com/?ip=60040


tesa® 60040
Industry Cleaner
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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