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Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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KRĄŻEK GUMOWY DO USUWANIA TAŚMY DWUSTRONNEJ 

Art. Nr:  90696 (SAP nr 300008278)   

Opis produktu: 

Krążek do usuwania taśmy dwustronnej skutecznie oczyszcza elementy karoserii z pozostałości taśm dwustronnych, nalepek, kleju po 

elementach dekoracyjnych itp. Prawidłowe użycie produktu nie powoduje uszkodzeń powłoki lakierniczej. Krążek jest mocowany do 

wiertarki za pomocą adaptera. 

Sposób użycia: 

Krążek należy nakręcić na stalowy adapter. Następnie zestaw zamocować na głowicy wiertarki. Taśmy i kleje należy usuwać zewnętrzną 

powierzchnią krążka, bez stosowania zbyt dużego nacisku. Obroty wiertarki należy dostosować tak, aby nie spowodować nadmiernego 

przegrzewania powierzchni. 

Cechy charakterystyczne: 

• Nie uszkadza powłoki lakierniczej; 

• W komplecie z adapterem do mocowania na wiertarce; 

• Nie ma tendencji do zaklejania się; 

• Wydajny, wielokrotnego użytku; 

• Nie wymaga specjalistycznych narzędzi; 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Materiał: Gumowy krążek z trzpieniem stalowym 

Kolor: brązowy 

Średnica krążka: 90 mm 

Grubość krążka: 15 mm 

Średnica mocowania adaptera: Ø6 mm 

Rodzaj opakowania indywidualnego: Indywidualny kartonik 

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 36 sztuk 

 

Termin przydatności i przechowywanie: 

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 36 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym 

opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +0° C do +30° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni 

słonecznych. 

 

 


