
tesa® 6256
Produkt Information
Dispenser til poseforsegling

tesa® 6256 er en professionel poseforsegler til små og mellemstore poser med en vægt på op til 3,0 kg. Alle poser af
plastik eller papir med en snoet halsdiameter på op til 6 mm kan forsegles effektivt ved hjælp af poseforsegleren tesa®
6256. For at forsegle en pose skal tapen placeres, så den side, hvor klæbemidlet sidder, vender opad, mens posens
snoede hals trækkes gennem slidsen på enheden, og derefter lukkes med en ringforsegling, der tapes fast på posens
hals. Dispenseren er en skræddersyet løsning fra tesa® til ideel og problemfri anvendelse af tesa®-tape. Anbefalede tesa®-
produkter: folietape, tesa® 4104 eller 4205; papirtape, tesa® 4328. Tapedispenseren kan fastgøres med skruer på ethvert
bord eller arbejdssted

Hovedanvendelse
• tesa® 6256-hånddispenseren er ideel til forsegling af små og mellemstore poser af kunststof og papir.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data
• Core diameter 3 tomme
• Tapetype Enkelt klæbende
• Anvendelse Pakning
• Længde 185 mm
• Indstillinger Manuel

• Vægt 610 g
• Max. rullediameter 130 mm
• Type applikator Tabel
• Max. rullebredde 12 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på
http://l.tesa.com/?ip=06256

http://l.tesa.com/?ip=06256

