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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=60042

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré
technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností.
Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout
žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro
metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 60042 Odstraňovač lepidla ve spreji
Odstraňovač lepidla ve spreji, 200ml

tesa® Odstraňovač lepidla ve spreji pro snadné odstranění zbytků lepidla z plastových částí, skleněných a kovových ploch.

▪ Spolehlivě odstraní zbytky většiny lepicích pásek
▪ Snadno odstraní štítky a zbytků štítků
▪ Odstraňuje zbytky mastnot, asfaltu, pryskyřice a mnoho dalších skvrn
▪ Vypařuje se bez zanechání stop
▪ Zanechává příjemnou vůni
▪ Čistidlo na bázi limonenu z přírodních zdrojů
▪ Sprej dosáhne i na skrytá a těžko dostupná místa
▪ Neobsahuje silikon ani chlorová rozpouštědla

Použití

tesa® Odstraňovač lepidla 60042 je využitelný:

▪ V průmyslových aplikacích
▪ Pro továrny a výrobní závody
▪ Pro řemeslníky
▪ V automobilovém průmyslu (automotive)
▪ tesa® Odstraňovač lepidla 60042 lze také použít v domácnosti pro odstraňování štítků a zbytků lepidel např. po použití

nevhodného druhu pásky při zakrývání oken apod.

Technické údaje

▪ Barva průhledná
▪ Základ rozpouštědla odaromatizovaný

speciální benzín,
isopropanol, limonen

▪ Základ pohonu propan-butan
▪ Doporučená vzdálenost při

sprejování
20 cm

Další informace

▪ Spolehlivé odstraní zbytky většiny lepidel, pásek a štítků
▪ Vypařuje se bez zanechání stop
▪ Sprej dosáhne i na skrytá a těžko dostupná místa
▪ Neobsahuje silikon

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

