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Tuote Tiedot

tesa® 60400 – Bio & Strong

Tuotteen kuvaus
tesa® 60400 on biopohjainen pakkausteippi, joka soveltuu keskiraskaille pakkauksille (15–30 kg). Teipin selkäaineeksi
on valittu polylaktidihappo, joka tunnetaan myös nimellä PLA. PLA on valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista, kuten
maissitärkkelyksestä, tapiokajuurista tai sokeriruo'osta. Teipissä on käytetty luonnonkumiliimaa, joka sisältää luonnollista
hartsia. Älykkäästi valittujen raaka-aineiden ja erinomaisen suunnittelun ansiosta tesa® 60400: n biohiilipitoisuus on 98%,
joten sen hiilijalanjälki on pienempi.

Vastuullisuusominaisuudet
• Biopohjaisen hiilen kokonaispitoisuus 98 %
• DIN-CERTCO:n ja TÜV AUSTRIA:n virallinen sertifiointi (korkein mahdollinen luokitus)
• Pienemmät CO2-päästöt verrattuna tavallisiin pakkausteippeihin
• Tuotantoprosessissa ei käytetä liuottimia Tekniset ominaisuudet

Tekniset tiedot
• Vahva liima
• Tukeva selkäaine
• Erinomainen suorituskyky kierrätyskartongilla

Hakemus
• Keskiraskaiden laatikoiden (15–30 kg) sulkemiseen
• Sopii käsi –ja automaattikatkojaan
• Pakkaamiseen, niputtamiseen ja sulkemiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Polylactide (PLA) • Liimatyyppi luonnonkumi

Ominaisuudet
• Painettavuus erittäin hyvä
• Murtovenymä 185 %
• Vetolujuus 30 N/cm

• Hand tearability hyvä
• Käsikäyttö kyllä
• Käyttö automaatissa kyllä

OTarttuvuus
• teräkseen 3.5 N/cm
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Lisätiedot
tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

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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