
tesa® 60042
Informação Produto
Removedor de cola em spray, 200ml

Removedor de Cola tesa® 60042 em spray elimina facilmente resíduos de cola em superfícies como plástico, vidro e
metais.
• Remove resíduos da maioria das fitas adesivas
• Permite eliminar resíduos de etiquetas
• Remove resíduos de gordura, alcatrão, resinas e outras impurezas
• Evapora sem deixar resíduos
• Spray com aroma agradável
• O líquido de limpeza é baseado em LIMONENO de origem natural
• Spray permite aceder a locais de difícil acesso
• Isento de silicone

Principal Aplicação
Removedor de Cola tesa® 60042 em spray elimina facilmente resíduos de cola em superfícies como plástico, vidro e
metais.
• Remove resíduos da maioria das fitas adesivas
• Permite eliminar resíduos de etiquetas
• Remove resíduos de gordura, alcatrão, resinas e outras impurezas
• Evapora sem deixar resíduos
• Spray com aroma agradável
• O líquido de limpeza é baseado em LIMONENO de origem natural
• Spray permite aceder a locais de difícil acesso
• Isento de silicone

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins
específicos.

Dados Técnicos
• Cor transparente
• Solvente à base de gasolina especial

desaromatizada,
isopropanol e
limoneno

• Propelente à base de propano/butano
• Distancia recomendada para

aplicação do spray
20 cm
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https://solbi-mural.com/pt/adesivos-primers/53-tesa-spray-limpador-de-adesivos-60042-frasco-de-200ml-4042448003461.html


tesa® 60042
Informação Produto

Informação Adicional
Removedor de Cola tesa® 60042 em spray elimina facilmente resíduos de cola em superfícies como plástico, vidro e
metais.
• Remove resíduos da maioria das fitas adesivas
• Permite eliminar resíduos de etiquetas
• Remove resíduos de gordura, alcatrão, resinas e outras impurezas
• Evapora sem deixar resíduos
• Spray com aroma agradável
• O líquido de limpeza é baseado em LIMONENO de origem natural
• Spray permite aceder a locais de difícil acesso
• Isento de silicone

Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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