
tesa® 4122
Προϊοντος Information

Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων βαρέως τύπου

Product Description
Η tesa® 4122 είναι μια premium ταινία συσκευασίας που βασίζεται σε εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση PVC και σε κόλλα
από φυσικό καουτσούκ. Ακόμα και τα μεγάλα κουτιά ή τα κουτιά με πολλαπλές κυματώσεις και υψηλή τάση πλαϊνών
φύλλων μπορούν να κλείσουν με ασφάλεια.

Η διαδικασία της ανακύκλωσης των χαρτοκιβωτίων δεν διαταράσσεται, όπως επιβεβαιώνεται από τις κορυφαίες
εταιρίες ανακύκλωσης και τις χαρτοβιομηχανίες.

Εφαρμογές
Το tesa® 4122 έχει σχεδιαστεί για να κλείνει πολύ βαριά χαρτοκιβώτια ή κιβώτια με επικίνδυνο περιεχόμενο. Τα
χαρακτηριστικά αντοχής εφελκυσμού και επιμήκυνσης του φορέα καθιστούν το προϊόν ανθεκτικό σε δυνατές κρούσεις.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές
• Υλικό φορέα μεμβράνη PVC
• Τύπος συγκολλητικού φυσικό καουτσούκ

• Συνολικό πάχος 88 µm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση 100 %
• Αντοχή εφελκυσμού 65 N/cm

• Αυτόματη εφαρμογή ναι
• Χειροκίνητη εφαρμογή ναι

συγκολλητική δύναμη
• Προσκόλληση σε χάλυβα 2 N/cm
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Πρόσθετες πληροφορίες
Η tesa® 4122 είναι εύκολα εκτυπώσιμη. Διαθέσιμα χρώματα: καφέ και διαφανής

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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