
tesa® 64006
Produkt Information

Tyverisikker Emballagetape med Tryk

Produktbeskrivelse
tesa® 64006 er en tyverisikker tape med BOPP-bæremateriale og akrylklæber, hvorpå kundens logo eller mærke
påtrykkes. Mærkningen sikrer et højt individuelt sikkerhedsniveau under lukning og forsegling, da illustrationen på tapen
designes efter kundens ønsker ved hjælp af en speciel trykkeproces med høje kvalitetsstandarder, så hvert enkelt kundes
krav tilgodeses.
Ved hjælp af sine særlige karakteristika medvirker tesa® 64006 til at reducere forekomsten af tyveri under transport og
opbevaring af papkasser. Den tyverisikrende virkning fungerer på to måder: når tesa® 64006 ernes fra en kasse, mærkes
denne med beskeden 'ÅBNET' på forskellige sprog. Den indgrebsafslørende besked ”ÅBNET” forbliver klart synlig – selv
efter genlukning af kassen. Tapen fungerer også tyverisikrende, når afrivning forårsager, at papkasser rives itu og ikke kan
genlukkes. tesa® 64007 kan bruges som en normal emballagetape i dispensere eller maskiner, der er udstyret med en
bremse.

Ansøgning
• tesa® 64006 er særligt velegnet til forsegling af papkasser, der indeholder værdifuldt eller fortroligt indhold såsom:

elektroniske produkter, værdifuldt tøj/mærkevarer, tobaksprodukter og dokumenter
• Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhed ved lukning af papkasser
• tesa® 64006 performer bedst på pap og karton af høj kvalitet; ideel ydeevne på materialer af lav kvalitet kan ikke

garanteres

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Bæremateriale BOPP
• Klæbertype Vandbaseret akryl

• Total tykkelse 62 µm

Egenskaber
• Brudforlængelse 150 %
• Brudstyrke 42 N/cm

• Automatisk påsætning Ja
• Manuel påsætning Ja

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 2.8 N/cm

Yderligere information
Det skal understreges, at ved brug på kartoner af meget lav kvalitet skal vedhæftningen testes, og den anbrudsafslørende
effekt (læselig besked eller overrivning af fibre) kan ikke garanteres.

Værdi af "vedhæftning/stål": intet parameter i specifikationen, ikke målbar.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=64006

http://l.tesa.com/?ip=64006


tesa® 64006
Produkt Information

Yderligere information

Bemærk venligst, at den "totale tykkelse" af den blå tape er 66 66µm.

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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