
Informaţii Produs

tesa® Plasă Anti-Insecte Lamelă
STANDARD pentru Uși
BNR 55198

tesa® Plasă Anti-Insecte Lamelă uși este o plasă împotriva insectelor care reține eficient în afară insectele în timp ce vă
permite să vă folosiți ușa.

Caracteristici
• Patru lamele suprapuse oferă protecție sigură și acces nestingherit
• Deschidere și închidere facilă a ușilor
• Greutăți stabile – cu efect de atenuare a zgomotului
• Montare facilă și rapidă datorită Clip-System® și tesa Powerstrips®
• Îndepărtare facilă, fără urme

Caracteristicile produsului
• Domeniu de aplicare Acasă
• Reutilizabil da
• Reîncărcabil nu
• Lavabil nu

• Necesită baterii nu
• Include baterii nu
• Certificat în conformitate

cu
Blue angel certificate

Date tehnice
• Material Fibra de sticla
• Îndepărtare fără reziduuri da
• Tipul adezivului acrilic

• Instalarea produselor
Insect Stop

Cu bandă adezivă /
benzi / aplicare lichidă

• Material periculos nu

Limitarea răspunderii

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.

Pa
gi

na
 1 

di
n 

1 –
 la

 d
at

a 
de

 18
/12

/2
1 –

 ro
-R

O

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN

