
tesa® 60040
Produkt Information

INDUSTRI Rengörningsspray, 500 ml

Produktbeskrivning
tesa® Industri Rengörningsspray 60040 är en mångsidig spray för snabb och enkel rengöring av maskindelar, plast, glas
och metallytor. Rena ytor möjliggör optimal sammanfogning med tejp och spraylim från tesa®. tesa® 60040 avlägsnar även
svåra fläckar som orsakas av t.ex. vax, olja, fett eller gummi- och silikonrester. Det industriella rengöringsmedlet avdunstar
utan att lämna några limrester efter sig, och det har en behaglig doft. tesa® Industri Rengörningsspray 60040 garanterar
utmärkta rengöringsresultat på maskiner och många olika ytor som plast och metall. Rengöringsmedlet kan nå dolda eller
svårtillgängliga ytor. tesa® 60040 innehåller ingen silikon och är baserad på limonen från naturliga källor.

Ansökan
tesa® Industri Rengörningsspray 60040 är den idealiska lösningen för rengöring av en mängd olika ytor, och produkten
förbehandlar dem inför applicering av tejp och spraylim från tesa®
• Metallrengöringsmedlet används i fabriker och på produktionsanläggningar
• tesa® 60040 används för olika typer av konsthantverk samt inom fordonsindustrin
• tesa® 60040 är också lämplig för rengöring av maskiner i verkstäder och i hemmet

Egenskaper
• Rekommenderat avstånd för

sprayning
20 mm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=60040

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

