
Produkt Information

tesamoll® E-list
BNR 5361, 5362, 5445, 5463, 5464, 5491, 55701

tesamoll® E-Profile är en självhäftande och varaktig gummitätningslist för gör-det-självaren. Det är en flexibel tätning mot
drag som kan minska uppvärmningskostnad upp

Egenskaper
• Sparar upp till 20% av energikostnaderna
• Självhäftande gummilist av hög kvalitet
• Tätar alla springor från 1 till 3.5mm
• Livslängd upp till 8 år
• Väder-, UV- och ozonbeständig
• Avtorkningsbar
• Enkel att sätta upp utan skruvar eller spikar
• Lätt att ta bort
• Temperaturbeständig från -50°C till +60°C

Produktegenskaper
• Applicationfield Hemma
• Livslängd upp till 8 år
• Humidity resistant Ja
• Resistance to chemicals Nej
• Solvent free Ja

• Energy saving potential up
to

20 %

• Batteries required Nej
• Tätar alla springor från 1 - 3.5 mm
• Batteries included Nej

Teknisk data
• Residue-free removable Ja
• Typ av häftämne Syntetgummi
• Bärare material Tyg

• Temperature resistant Ja
• Temperatur beständighet

långtid
-20 °C

• Temperatur beständighet
upp till

60 °C

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=05361

http://l.tesa.com/?ip=05361

