
tesa seal® 60073
Produkt Information

Produktbeskrivning
tesa seal® 60073 är en flexibel, PE-baserad förseglingstejp för permanent försegling av överlappande ångspärr,
penetration, skarvar och metallhäftor. Den flexibla baksidan ger enkel, snabb och bekväm försegling av runda material,
t.ex. för rör eller kablar. Fiberväven ger bra formbarhet, gör produkten stark och förhindrar översträckning. Tejpen kan
rivas av för hand.
• Praktisk och tidsbesparande arbetsförlopp tack vare den flexibla baksidan och att den inre fiberväven kan rivas av för

hand
• Permanent, mycket hög vidhäftning mot olika folieångspärrar
• Bredden på 60 mm ger säker och enkel applicering
• Mycket hög åldersresistans även vid krävande förhållanden
• Lufttäthet i enlighet med DIN 4108 bekräftas av oberoende testinstitut (Fraunhofer testrapport P20-112/2010)

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/?mp=60073

http://l.tesa.com/?mp=60073

