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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Termék adatlap

Info-tasak A4 statikus rögzítés 
Cikkszám 501457

Szín anthracite-grey

Csomagolási egység 5 db / tasak

EAN kód 4005546728728

Eladási egység 1 Bag

Eladási egység EAN kód 4005546728728

Bruttó súly 248 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Információk rögzítése sima, valamint domború beltéri üvegfelületekre, pl. gépjárműablakokra
• A4-es formátumú dokumentumokhoz, pl. ajánlatokhoz és árjegyzékekhez
• Az adhézió révén statikus tapadás (ragasztóanyagmentes)
• Kb. 70 °C-ig hőálló és alaktartó
• Legfeljebb 2 évig UV-álló
• Maradványok nélkül leválasztható, és így hosszú ideig újra felhasználható
• A dokumentumok a hátoldalon található kivágásrévén könnyen cserélhetők
• Álló és fekvő formátumban használható

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 236

Külső magasság (mm) 323

Kapacitás 2 Sheet (80g / sqm)

Formátum A4

Irányadás mérete álló/fekvő

Márka DURABLE

Külső keret szélesség (mm) 216
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Termék adatlap

Info-tasak A4 statikus rögzítés 
Külső keret magasság (mm) 303

Keret szélesség (mm) 11

Rögzítés típusa statikusan rögzülő

Felületek, amiken a termék használható íves üveg felület

Eltávolítható nyom nékül

A keret nyitható nem

Mindkét oldalról olvasható nem

A keret mindkét oldalon látható nem

UV álló 2 évig

Hőálló 70°-ig

Közvetlenül a papírra jegyzetelhető nem

Újrafelhasználható igen

Felhasználási terület beltéren

Címke típusa DURAPRINT
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