
tesa® 4713
Toote Teave
tesa® 4713 – CST paberist pakketeip säästvast allikast

tesa® 4713 on universaalne pakketeip, mis koosneb kvaliteetsest krepp-paberist ja looduslikust kautšukliimainest. tesa®
4713 paber on pärit hästi majandatud FSC® sertifikaadiga metsadest ja teistest kontrollitud allikatest. Looduslik kummiliim
kinnitub hästi paljudele pindadele ja on hea kleepuvusega.

Põhiline kasutusala
• Karpide sulgemine
• Sobib kergemate pakendite sulgemiseks
• Hea kleepuvus ka taastöödeldud kartongil
• Kaubamärgi tutvustus ja reklaam
• Sobib nii käsi- ja automaat pakketeibi seadeldistesse
• Taaskasutusele sobiv vastavalt INGEDE meetodile

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed
• Põhimiku materjal paber
• Kogupaksus 125 µm
• Liimi tüüp toorkummi

• Katkevenivus 10 %
• Tõmbetugevus 30 N/cm

Nakkuvus
• terasega 2.8 N/cm

Omadused
• Automaatne paigaldus jah
• Käsitsi paigaldus jah

• Käsitsi rebitavus
• Trükitavus

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang:    väga hea      keskmine      keskmine      madal

Lisateave
Saadaolevad värvused: valge, pruun
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte
http://l.tesa.com/?ip=04713
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tesa® 4713
Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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