
tesa® Protect Gürültü ve Kayma
Önleyici Silikon Damlalar
Ürün Bilgisi

BNR 57706, 57898

Product Description
tesa® Protect Gürültü ve Kayma Önleyici Silikon Damlalar, kapıların çarpmasını önlemek ve mobilyalara sağlam bir duruş
sağlamak için kullanılabilecek küçük kendinden yapışkanlı pedlerdir.

Özellikler
• Hareketli nesnelerin kaymasını önler
• Kapıları veya çekmeceleri kapatırken gürültüyü azaltır
• Yüzeylerin çizilmesini önler
• Kendinden yapışkanlı
• Şeffaf

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Yapışkan türü akrilik

Özellikler / Performans Değerleri
• Aşınma direnci hayır
• Kalıntısız sökülebilme hayır
• Materyal Etilen kopolimer
• Nem direnci hayır

• Solventsiz evet
• Sıcaklık direnci hayır
• Tekrar kullanılabilir hayır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?cp=57706

http://l.tesa.com/?cp=57706

