
tesa® Professional 60952
Produkt Information

Särskilt Tålig Halkskyddstejp

Produktbeskrivning
tesa® 60952 har en bärare av PVC samt ett starkt häftämne av akryl. Det kraftfulla häftämnet ger ett bra skydd mot
halkning i upp till två år på platser som utsätts för normalt slitage. Halkskyddstejpen kan rivas av för hand och krymper inte
efter applicering. tesa® 60952 är idealisk för användning på platser där det är väldigt viktigt med ett säkert fotfäste. Den är
särskilt användbar för märkning av värdefulla ytor som trä utan att förstöra deras utseende.
Halkskyddstejpen har en slitagenivå på 60 och är det idealiska skyddet för att förhindra halkning, och den bidrar därför
till att förebygga olyckor i industriella miljöer och på arbetsplatser. Halkskyddstejpen tesa® 60952 är certifierad enligt
DIN 51130-standarderna och skiljer sig från andra tejper på grund av sin beständighet mot saltvatten och kemikalier. Det
kan rivas av för hand och är lätt att ta bort. Tejpen finns i tre andra färger: svart (tesa® 60950), svart/gul (tesa® 60951) och
självlysande (tesa® 60953).

Ansökan
• Idealisk för applikationer där det är avgörande att få ett bra fäste för fötterna
• Kan användas både inomhus och utomhus
• Den transparenta tesa® 60952-tejpen är praktisk för att säkra värdefulla underlag utan att förstöra den vackra ytan

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=60952

http://l.tesa.com/?ip=60952

