
tesa® 64006
Tuote Tiedot

Pakkausteippi turvapainatuksella

Tuotteen kuvaus
tesa® 64006 -teipissä on BOPP-selkäaine ja vesipohjainen akryyliliima, ja sen asiakaskohtainen painatus ehkäisee
näpistelyä. Painatus parantaa turvallisuustasoa, koska se suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja painetaan
laadukkaalla erikoispainatuksella.
tesa® 64006 -teipin ominaisuudet auttavat vähentämään varastamisesta johtuvaa hävikkiä kuljetuksen ja varastoinnin
aikana. Turvaominaisuudet toimivat kahdella tavalla: kun tesa® 64006 -teippi irrotetaan laatikosta, siitä jää pakkaukseen
eri kielillä sana "AVATTU". "AVATTU"-viesti näkyy selvästi myös pakkauksen uudelleen sulkemisen jälkeen. Teippi
paljastaa avaamisen myös siksi, ettei sen uudelleen liimaaminen onnistu. tesa® 64007 -teippiä voidaan käyttää tavallisena
pakkausteippinä katkojissa ja jarruttavissa teippauslaitteissa.

Hakemus
• tesa® 64006 soveltuu erityisesti arvokkaita tai luottamuksellisia sisältöjä sisältävien pakkausten sulkemiseen,

esimerkiksi elektroniikkatuotteet, arvokkaat/merkkivaatteet, tupakkatuotteet, asiakirjat
• Teipin turvaominaisuudet paljastavat suljettujen laatikoiden avaamisen
• tesa® 64006 toimii parhaiten laadukkaissa laatikoissa. Heikkolaatuisissa laatikoissa vaikutusta ei voida taata

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali BOPP
• Liimatyyppi vesipohjainen akryyli

• Kokonaispaksuus 62 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 150 %
• Vetolujuus 42 N/cm

• Käsikäyttö kyllä
• Käyttö automaatissa kyllä

OTarttuvuus
• teräkseen 2.8 N/cm

Lisätiedot
Jos pahvilaatikot ovat erittäin heikkolaatuisia, kiinnittyminen on testattava. Tällöin peukaloinnin paljastumista (ilmoitus tai
kuitujen repeytyminen) ei voida taata.

Kiinnittyminen teräkseen: ei ole osa tuotteen teknisiä tietoja, ei mitattavissa.

Huomaa, että sinisen teipin kokonaispaksuus on 66 µm.
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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.

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.

Si
vu

 2
 s

tä
 2

 –
 a

lk
ae

n 
19

/0
4/

23
 –

 fi
-F

I

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä http://l.tesa.com/?ip=64006

http://l.tesa.com/?ip=64006

