
tesa® 60953
Thôngtin Sảnphẩm

Băng keo chống trơn trượt phát quang

Product Description
Các ứng dụng của tesa® Anti Slip Professional dùng cho bất cứ nơi nào yêu cầu độ an toàn khi đi lại. Băng keo chống trơn
trượt phát quang là lựa chọn lý tưởng để ngăn chặn trượt và do đó giúp tránh tai nạn trong các công việc liên quan. Độ
bám dính rất tốt của sản phẩm phù hợp cho các bề mặt như sàn nhà máy, khu công nghiệp vv...

Các lớp phủ dính mạnh mẽ và bền chặt mang lại hiệu quả chống trươt lên đến 1-2 năm trong khu vực sử dụng bình thường.
Các băng keo chống trượt xé được bằng tay và không bị co lại sau khi dán. Băng keo 60953 có phát quang tạo sự an toàn
khi bước đi trong bóng râm hoặc trong các khu vực tối không có ánh sáng.

Đặc trưng
• Lớp phủ kết dính bền và chắc chắn đảm bảo hiệu quả Chống Trượt cao lên đến 1-2 năm trong các khu vực sử dụng cho

mục đích bình thường.
• Băng keo chống trượt có thể xé được bằng tay và không xảy ra hiện tượng co rút sau khi thi công
• Đảm bảo khu vực an toàn trong môi trường / phòng tối

Ứng dụng
Bất cứ bề mặt đòi hỏi an toàn khi đi lại

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông
tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không
thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể.
Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang
nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội
ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách
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để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=60953
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