
tesa® 4313
PV0
Produktové Informace
Vysoce odolná papírová balicí páska

tesa® 4313 je balicí páska s papírovým nosičem bez silikonu a lepidlem bez rozpouštědel.

Výrobek má následující charakteristiky:
• Může být použita pro širokou škálu různých lepenkových kvalit.
• 4313 je při použití jako uzavírací páska schopna odolávat krátkodobému působení otřesů a natažení je velmi vysoké -

dvakrát takové, jako u srovnatelných konvenčních papírových pásek.
• Spoje jsou trvanlivější, protože výrobek kombinuje vysokou sílu držení s dobrou pevností.
• Tento produkt lze snadno odvíjet a je vhodný pro použití s ručním odvíječem nebo balicím strojem.
• Materiál z přírodních surovin se harmonicky přizpůsobí vzhledu papírové krabice a dodává tak vysoce profesionální

vzhled celého obalu.

tesa® 4313 je ekologická papírová balicí páska. Nosič je založen na bázi papíru, tedy přírodního, trvale udržitelného
materiálu. Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje chlor a je založen na derivátech minerálních olejů, jeho odstranění
hořením je šetrné k životnímu prostředí.

Použití
Ruční a automatické uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční  a nejsou určeny pro účely
specifikace.

Technické údaje
• Materiál nosiče papír
• Celková tloušťka 107 µm
• Druh lepidla syntetický kaučuk

• Protažení do přetržení 6 %
• Síla přetržení 60 N/cm

Přilnavost na
• ocel 7.5 N/cm

Vlastnosti
• Automatická aplikace ano
• Ruční aplikace ano

• Odtrhnutelná rukou
• Možnost potisku

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa:    velmi dobré      dobré      střední      nízké

Další informace
Dostupné barvy: havana a bílá. tesa® 4313 je potisknutelná.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
http://l.tesa.com/?ip=04313

http://l.tesa.com/?ip=04313
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Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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