
tesa® 6032
Produkt Information

Strap-it hånddispenser til omsnøringstape

Produktbeskrivelse
tesa® 6032-hånddispenseren er enkel enhed til filament- og strapping tape fra tesa® med en bredde på op til 25
mm. tesa® 6032-hånddispenseren anvendes til forsegling af forsendelseskasser med L-lukning, bundtning af stav-
og ringformede produkter samt sikring af paller. Det særlige blad er designet til at overskære filament-forstærket
emballagetape fra tesa® Dispenseren er velegnet til enkeltklæbende tape. Når omsnøringstape fra tesa® anvendes til
sikring af paller, skal tapen pressen ned mod underlaget for at sikre, at tapen har den påkrævede spænding, når den
rulles ud.

Ansøgning
• Den manuelle tesa® 6032-dispenser er ideel til applikationer såsom fastgørelse under transport
• Anvendes ofte til forsegling af forsendelseskartoner, bundtning og fastgørelse

Egenskaber
• Roll width max. 25 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=06032

http://l.tesa.com/?ip=06032

