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Xtreme Conditions
Silikonetape Omsnøringstape PP Overfladebeskyttelse og 

afdækning
Blød universal PVC 

Premium
Standard PE-belagt

lærredstape
Precision Mask
afdækningstape Hårdfør omsnøringstape

Bærermat.: Silikon
Total tykkelse: 500 µm

- Klæber på både 
fedtede og beskidte
overflader - og også
under vand

- Tåler forskellige
kemikalier, UV-
stråling og høje
temperaturer (fra -
65° C til +260° C)

- Isolerer og beskytter 
ledninger og elek-
triske komponenter; 
op til 8000V

- Afdækning ved 
pulverlakering og 
sprøjtemaling

Bærermat: MOPP 
Total tykkelse: 60 µm
Klæber: Naturgummi

- Stærk omsnørings-
tape med speciel 
naturgummiklæber 
uden opløsnings-
midler

- Ødelægger ikke 
overfladen på tiltrykte
papkasser, når den 
fjernes

- EAN-kode og øvrig 
tekst kan ses 
gennem tapen

- Pallesikring

Bærermat: PE-film 
Total tykkelse: 105 µm
Klæber: Akryl

- Polyethylentape med 
akrylklæber 

- Afdækning af store 
overflader ved pro-
fessionelt maler-
arbejde

- Beskytter overfladen 
mod snavs og beska-
digelse

- Indendørs brug på let 
strukturerede over-
flader

- PV2-varianten har 
højere klæbeevne til 
ru overflader og 
tæpper

Bærermat: Blød PVC
Total tykkelse: 130 µm
Klæber: Akryl

- Til isolering, mærk-
ning, bundtning, 
reparation, splejsning 
og meget andet

- Høj UV- og tempera-
turbestandighed

- Robust tape som kan 
anvendes udendørs i 
op til 104 uger

- Tåler i en vis ud-
strækning syrer og 
opløsningsmidler

Bærermat: Lærred
Total tykkelse: 260 µm
Klæber: Naturgummi

- Stærk reparations-
tape (55 mesh) til 
mange forskellige 
opgaver

- Mærkning, afdæk-
ning, emballering, 
fiksering, lukning og 
splejsning

- Fås i 8 farver
- Nem at rive over i 

hånden
- AREVA-certificeret til 

brug på atomkraft-
værker

Bærermat: Papir
Total tykkelse: 90 µm
Klæber: Akryl

- Knivskarpe farve-
kanter

- Ekstremt nem at 
bruge

- Hæfter godt på 
overfladen og for-
hindrer malingen i at 
løbe

- Indendørs op til 6 
måneder og uden-
dørs op til 8 uger

- Til glatte og let 
strukturerede over-
flader

- Sparer brugeren for 
ressourcekrævende 
efterarbejde

Bærermat: MOPP 
Total tykkelse: 150 µm
Klæber: Naturgummi 

- Yderst slidstærk 
omsnøringstape med 
høj brudstyrke

- Efterlader ingen 
klæberester ved 
fjernelse

- Overfladebeskyttelse 
af glas, bundtning af 
tunge stålrør, palle-
tering, endefaner på 
tyndvægget, rullet 
stål og bearbejdet 
metal

Enkeltklæbende tapes



tesa® 7074 tesa® 58000 tesa® 4965 tesa® 64621 tesa® 4959 tesa® 4952 tesa® 4964

AXCplus akryltape
Høj belastning

Powerstrips
Dobbeltklæbende

Permanent/aftagelig

Folietape med god 
gribeevne, klæbekraft 

og skridstyrke

Gennemsigtig folietape 
med høj klæbekraft

Nonwoven tape med
høj klæbekraft

PE-skumtape med
høj klæbekraft

Stærk og fleksibel 
lærredstape

Bæremat.: Akrylskum
Total tykkelse: 1000 µm
Klæber: Ren akryl

- Permanent klæbning
med høj belastning

- Tåler strenge vejrfor-
hold med både lave
og høje temperaturer

- Kompenserer for 
forskellige varme-
udvidelser ved
forskellige materialer

- Metal-mod-metal-
anvendelser som
f.eks. truck-, kran- og 
elevatorkabiner, 
bygningsintegrerede
solpaneler etc.

Bæremat.: Skum
Klæber: Ekstremt
fleksibelt syntetgummi

- Dobbeltklæbende 
tape

- Aftagelig på de fleste 
plane overflader for 
genstande på op til 2 
kg 

- Sikker, nem og 
fleksibel montering

- Kan let fjernes uden 
at efterlade klæbe-
rester eller beska-
dige overfladen

- 10 strips pr. æske

Bæremat.: PET-folie
Total tykkelse: 205µm
Klæber: Modif. akryl

- Permanent montering 
af lette og fleksible 
genstande

- Tåler høj belastning 
og klæber tilmed på 
vanskelige overflader 
(LSE)

- Egnet til udendørs 
brug og meget 
temperaturbestandig

- Montering af profiler, 
lister, skilte og 
plastikgenstande

Bæremat.: PP-folie
Total tykkelse: 90µm
Klæber: Syntetisk gummi

- Universal 
monteringstape

- Meget høj gribeevne 
- Til indendørs brug
- Montering af 

dekorations- og 
emballagematerialer

- Sammenføjning af 
folier, tekstiler, papir 
og plastikmaterialer

Bæremat.: Non-woven
Total tykkelse: 100µm
Klæber: Modif. akryl

- Monterings- og 
splejsetape

- UV- og alders-
bestandig og relativt 
modstandsdygtig 
over for blødgørere

- Montering af lette 
skilte, kontorartikler, 
plakater etc.

- Splejsning af papir-
og foliebaner

- Kan rives over i 
hånden

Bæremat.: PE-skum
Total tykkelse: 1150µm
Klæber: Modif. akryl

- God umiddelbar 
klæbeevne på 
mange forskellige 
materialer

- Velegnet til udendørs 
brug (UV-, vand- og 
aldersbestandig)

- Kompenserer for 
forskellige tempe-
raturudvidelser ved 
uens materialer

- Montering af spejle, 
møbler, dekorations-
paneler og profiler

Bæremat.: Lærred
Total tykkelse: 390µm
Klæber: Naturgummi

- Montering på ru 
overflader

- Kan fjernes uden at 
efterlade klæberester 
på plane overflader 

- Kan rives over i 
hånden

- Egnet til tæppe-
pålægning, lamine-
ring og splejsning af 
tekstiler

I æsken ligger også tesa® 60040 cleaning wipes, som er god at bruge til rengøring af overfladen før montering af tapen.

Dobbeltklæbende tapes
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