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tesa® 4713 – csomagolószalag felelős forrásból származó papírral

Termékleírás
A tesa® 4713 egy általános felhasználású csomagoló ragasztószalag, finom krepp-papír hordozóval és természetes
gumi ragasztóval tanúsítású erdőkből és egyéb ellenőrzött forrásokból származó papírral készült. A természetes gumi
ragasztási rendszere jó kezdeti tapadást, valamint jó ragadást biztosít a különböző felületeken.

Egy lépés előre
Ezzel a jelöléssel próbálunk segíteni Önnek abban, hogy könnyebben meghatározhassa a fenntarthatóbb termékeket.
Olvasson többet róla: https://www.tesa.com/product-sustainability

Alkalmazások
• Kartondobozok lezárása
• Könnyű súlyú csomagolásokhoz alkalmazható
• Jól tapad az újrahasznosított kartonon
• Márkamegjelenési és hirdetési célokra is használható
• Kézi és automatizált alkalmazásokra is alkalmas
• Az INGEDE módszerének megfelelő újrahasznosítás-barát ragasztószalag

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Hátlap anyaga Papír
• Ragasztóanyag típusa természetes gumi

• Teljes vastagság 125 µm

Termékválaszték
• Available colors fehér

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Nyomtathatóság jó
• Szakadási nyúlás 8 %
• Szakítószilárdság 30 N/cm

• Automatizált alkalmazás igen
• Hand tearability nagyon jó
• Kézi alkalmazás igen

Tapadási értékek
• Tapadás acélhoz 2.8 N/cm
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=04713

http://l.tesa.com/?ip=04713
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Kiegészítő információk
a tesa® 4713 elérhető barna és fehér színben.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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