
Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile
şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi 
considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la 
acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea
faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, 
personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

INFORMATII PRODUS

tesa® On & Off – Bandă "arici" – de uz general 55224

Aplicații

Este o bandă adezivă cu "arici" versatilă care servește ca organizator versatil acasă și la birou. Este 

ideală pentru a fixa orice obiecte ușoare pe perete sau pe orice suprafață plată. Concepută astfel 

încă să vă permită să desprindeți și să reatașați la loc, obiectul, oricât de des doriți.

• Susținere fermă și sigură pentru obiecte cu greutăți mici

• 10 000 de deschideri și de închideri

• Nu conține solvenți

• Suprafețe pe care se poate folosi: Lemn neted; Metal; Cele mai multe materiale plastice; Otel; 

Gresie

Date tehnice & proprietăți

Material Poliamida

Adeziv Cauciuc sintetic

Dimensiune 1m : 20mm

Culoare Negru



Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile
şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi 
considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la 
acestea – oferă de la sine înţeles garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea
faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveţi orice dubiu, 
personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

INFORMATII PRODUS

Fotografie

55224


