
tesa Protect® Kesilebilir Çizilmeyi
Önleyici Keçeler
Ürün Bilgisi

BNR 57700, 57718, 57722, 57728, 57891, 57892, 57893, 57894, 57961, 57963, 57964

Product Description
tesa® Protect Çizmeye dayanıklı keçeler, zemin koruma için kullanılabilen ve her yüzeyde çizikleri önlemek için ideal olan
pratik küçük ev yardımcılarıdır.

Özellikler
• Tahta, cam, parke, laminat ve seramikleri korur
• Farklı boyutlarda önceden kesilmiş veya uygun boyuta göre kesilebilir
• Beyaz ve kahverengi renkleri mevcuttur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Yapışkan türü sentetik kauçuk

Özellikler / Performans Değerleri
• Aşınma direnci hayır
• Kalıntısız sökülebilme hayır

• Materyal Keçe
• 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=57700

http://l.tesa.com/?cp=57700

