
tesa® PRO 74613
Duct Tape
Produkt Information

Professionel reparationstape – den bedste universalhjælper med langvarig klæbekraft.

Produktbeskrivelse
Den pålidelige vedhæftning og tilpasningsevne garanterer, at alle dine reparationer bliver udført hurtigt, problemfrit og
holdbart. Vores PRO Duct Tape er velegnet til brug på de fleste overflader, uanset om du skal reparere kabler under en
maleropgave eller tætne et ødelagt rør. Denne duct tape til almen anvendelse har et klæbemiddel af syntetisk gummi
samt bæremateriale af PET. Den perfekte tape i din værktøjskasse, der er nem at rive
over med hænderne og altid klar til brug!

Egenskaber
• Den bedste hjælp til alt reparationsarbejde og hurtige løsninger: tesa PRO Duct Tape er hurtig at påføre og nem at rive
over med hænderne, mens den samtidig kan bruges både inden- og udendørs.

• tesa PRO Duct Tape er vandafvisende og fungerer endda

på lettere ru overflader. Uanset anvendelsen opfylder denne tape enhver
håndværkers behov.

• Designet af tesa PRO Duct Tape gør, at den er nem at rulle ud, mens den tilpasser sig enhver overflade for at sikre
problemfri tætning.

• Denne universal lærredstape er velegnet til forskellige anvendelser såsom reparation, mærkning, fastgørelse, tætning og
emballering.

Ansøgning
• Denne lærredstape fungerer bedst på rene og glatte overflader

• Påfør tapen, og tryk den fast mod overfladen

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Bæremateriale PE-film med PET

filament
• Klæbertype Syntetisk gummi

• Total tykkelse 175 µm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=74613

http://l.tesa.com/?mp=74613


tesa® PRO 74613
Duct Tape
Produkt Information

Egenskaber
• Brudforlængelse 14 %
• Brudstyrke 40 N/cm
• Aldersbestandighed (UV) middelgod
• Bestandig over for saltvand middelgod
• Bestandighed mod vand ringe
• Fjernes uden klæberester Nej
• Fri for opløsningsmidler Ja
• Fugtbestandighed middelgod
• Hand tearability god

• Kemikaliebestandig middelgod
• Klæbekraft Høj klæbeevne
• Modstandsdygtig overfor olie

og fedt
Nej

• Rivefast Ja
• Skrivbar Nej
• Slidstyrkebestandighed god
• Spændbarhed 14 %
• Temperaturbestandighed middelgod
• Vandtæt Ja

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.

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.

Si
de

 2
 a

f 2
 –

 F
ra

 o
g 

m
ed

 2
3/

03
/2

3 
– 

da
-D

K

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=74613

http://l.tesa.com/?mp=74613

