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Kestävä TPP-vahviketeippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 50050 High Load -teipissä on vetoluja polypropeenikalvo ja vahva synteettinen kumiliima.

Älykäs tesa-tekniikka ja innovatiiviset raaka-aineet ovat saaneet aikaan teipin, jonka vetolujuus on kaksinkertainen
verrattuna tavallisiin lavasidontateippeihin Tässä teipissä ylivoimainen vetolujuus yhdistyy mainioon joustavuuteen ja
lasikuituteipeistä poiketen taipumisenkestoon.

Tätä teippiä suositellaan erityisesti erilaisten pahvisten kahvojen vahvistamiseen. tesa High Load on myös oikea valinta
pakkausten vahvistamiseen.

Käyttökohteita ovat myös kuljetuspakkausten vahvistaminen, raskaiden tavaroiden niputtaminen ja sitominen sekä lavojen
vahvistaminen iskuja vastaan kuljetuksen aikana.

Hakemus
Tätä teippiä suositellaan erityisesti erilaisten pahvisten kahvojen vahvistamiseen. tesa High Load on myös oikea valinta
pakkausten vahvistamiseen.

Käyttökohteita ovat myös kuljetuspakkausten vahvistaminen, raskaiden tavaroiden niputtaminen ja kiinnittäminen sekä
lavojen vahvistaminen iskuja vastaan kuljetuksen aikana.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali MOPP
• Liimatyyppi synteettinen kumi

• Kokonaispaksuus 125 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 400 N/cm • Voidaan leikata/stanssata ei
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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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