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Tuote Tiedot
Tehokas Paperinen Pakkausteippi

tesa® 4313 -teipissä on paperinen selkäaine, silikoniton irrokeaine ja synteettinen kumiliima, joka ei sisällä liuottimia.
Teippi on ympäristöystävällinen valinta pakkausteipiksi. Selkäaine on paperipohjaisena luonnollinen ja kestävä vaihtoehto.
Klooriton tuote perustuu mineraaliöljyn johdannaisiin, joten polttamalla hävittäminen on ympäristöystävällistä.
tesa® 4313 -teipillä tehdyt saumat kestävät nopeita iskuja, koska paperin pituusjousto on erittäin hyvä – kaksinkertainen
tavanomaisiin paperiteippeihin verrattuna. Paperinen pakkausteippi sopii monenlaisille pahvilaaduille. Saumoista tulee
kestäviä, koska tuotteella on sekä vahva pitävyys että hyvä vetolujuus. Teippiä voidaan käyttää käsin tai katkojalla.

Pääkäyttökohde
• tesa® 4313 on ympäristöystävällinen pakkausteippi
• Paperinen pakkausteippi sopii hyvin kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen
• Teippiä voidaan käyttää käsin tai automaattisilla teippauslaitteilla
• Pakkausteipin värit ovat havana ja valkoinen
• tesa® 4313 - teippi on painatusystävällinen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tekniset tiedot
• Selkäaineen materiaali paperi
• Kokonaispaksuus 107 µm
• Liimatyyppi synteettinen kumi

• Murtovenymä 6 %
• Vetolujuus 60 N/cm

Tarttuvuus
• teräkseen 7.5 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 -teipille voi painaa.
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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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