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Protišmyková bezpečnostná páska

Popis produktu
Miesto pre aplikáciu tesa® profesionálnej protišmykovej pásky je všade tam, kde je vyžadovaná "pevná noha".
Protišmyková transparentná páska
je ideálnou ochranou pre zamedzenie pošmyknutia a napomáha tak zabrániť pracovným úrazom. Vďaka veľmi dobrej
priľnavosti je vhodná pre
náročné povrchy podláh v továrňach, priemyselných areáloch atď Silné a trvanlivé lepidlo zaisťuje vysoký protišmykový
účinok do 1 -
2 rokov pri bežnom používaní plochy. Anti Slip pásky sú ručne trhatelné a nedochádza k žiadnemu zmršteniu po aplikácii.

Aplikácia
Vhodná všade tam, kde je potrebné mať pevnú nohu

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/?ip=60952
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