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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=60042

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information
and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no
warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore,
the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application.
If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

tesa® 60042
Средство для удаления клеящих веществ

Засіб для видалення клейових речовин tesa® 60042 - спрей для швидкого і легкого видалення залишків клею з
поверхонь виробів із пластику, скла і металу.

▪ Надійно видаляє залишки клею від більшості самоклейних стрічок.
▪ Легко видаляє етикетк.
▪ Здатний видаляти такі забруднення, як мастильні матеріали, гудрон, смоли та ін.
▪ Випаровується без залишку.
▪ Має приємний запах.
▪ Заснований на лімонені натурального походження.
▪ Проникає навіть в складно досяжні і закриті місця.
▪ Не містить силікону.

Main Application

Засіб для видалення клейких речовин tesa® 60042 розроблено для:

▪ Загальноіндустріальних застосувань
▪ Використання на заводах і фабриках
▪ Використання в дрібному виробництві
▪ Використання в автомобільному виробництві і ремонті

Засіб для видалення клейких  речовин tesa® 60042 так само може застосовуватися для видалення етикеток і залишків
клею вдома і в побуті.

Technical Data

▪ Колір прозорий
▪ Розчинник на основі Деароматізірованний

спеціальний
бензин,
ізопропанол,
лімонен

▪ На основі палива Пропан / Бутан
▪ Рекомендована відстань при

розпиленні
20 cm

Additional Information

Уважно ознайомтеся з інструкцією з безпеки на упаковці

▪ Перед застосуванням струсіть балончик кілька разів
▪ Рясно розпиліть очищувач на поверхню, що має бути очищена, і залиште на кілька секунд для максимального ефекту
▪ Протріть поверхню чистою тканиною
▪ Перед нанесенням на поверхню перевірте на зразку сумісність очищувача і матеріалу поверхні
▪ Містить більше 30% аліфатичних вуглеводнів і лимонена відповідно до Європейської конвенції з очисних засобів №

648/2004
▪ Спеціальні інструкції з безпеки Ви можете знайти на сайті www.tesa.com/safety

http://l.tesa.com/?ip=60042&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

