
tesa® 4313
PV2
Tuote Tiedot
Sulkee pahvipakkaukset tehokkaasti

tesa® 4313 PV2 -teipin paperissa on silikonivapaa releasepinnoite. Sen liimassa ei ole liuotteita.

Teipin ominaisuuksia:
• Voidaan käyttää erilaisilla pahvilaaduilla.
• 4313 PV2 kestää lyhytaikaisia iskuja, sillä paperi venyy voimakkaasti (kaksi kertaa enemmän kuin perinteiset

teippipaperit).
• Helppo avata rullalta, soveltuu käsikatkojissa tai pakkauskoneissa käytettäväksi.
• tesa® 4313 PV2 kiinnittyy erittäin hyvin. Siksi sitä ei yleensä voi irrottaa pakkausta rikkomatta jolloin pakkauksen

avaamisen voi havaita.
• Luonnollinen raaka-aine paperi mukautuu pakkauksiin ja tekee pakkausten ulkonäöstä laadukkaan.

tesa® 4313 PV2 on ympäristöystävällinen pakkausten suljentateippi. Taustapaperi on luonnollista kestävän kehityksen
mukaista materiaalia. Teipin hävittäminen polttamalla ei ole ympäristölle haitallista, sillä teippi ei sisällä klooria ja perustuu
mineraaliöljyjohdannaisiin.

Pääkäyttökohde
Keveiden ja keskiraskaiden pakkausten suljentaan käsin tai automaattisesti.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot
• Selkäaineen materiaali paperi
• Kokonaispaksuus 125 µm
• Liimatyyppi synteettinen kumi

• Murtovenymä 6 %
• Vetolujuus 60 N/cm

Tarttuvuus
• teräkseen 9.5 N/cm

Ominaisuudet
• Käyttö automaatissa kyllä
• Käsikäyttö kyllä

• Katkaistavissa käsin
• Painettavuus

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä:    erittäin hyvä      hyvä      kohtalainen      heikko

Lisätiedot
Värivaihtoehdot: valkoinen ja ruskea tesa® 4313 PV2 on painatuskelpoinen
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Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
http://l.tesa.com/?ip=04313
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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