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Skaidri pakavimo juosta

Produkto aprašymas
Klijų savybės laiduoja gerą lipnumą prie visokių paviršių ir patikimą sandarumą.
Ilgalaikis stabilumas užtikrina ilgą sandėliavimą.
Lyginant su dauguma kitų PP vandens pagrindu pagamintų akrilo juostų, tesa® 4204 PV 6 pasižymi geresniu klijų
sluoksnio pritvirtinimu, todėl yra mažesnė rizika, kad ją nulupus liks klijų pėdsakai.
Galima patogiai pasirūpinti etikečių apsauga, naudojant visus įprastus etikečių apsaugos aparatus.

Kadangi gaminys neturi chloro ir yra pagrįstas vien mineralinės alyvos dariniais, šalinimas šiluminio apdorojimo būdu yra
nekenksmingas aplinkai.
Kaip patvirtina stambios perdirbimo bendrovės ir popieriaus gamyklos, juostos likučiai ant kartoninių dėžių nesukelia
kliūčių kartono atliekų perdirbimui.

Application Fields
tesa® 4204 PV 6 rekomenduojama automatiniam maišelių, dėžučių, cilindrinių statinaičių pakavimui ir kokybiškų etikečių
apsaugai.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga PP (polipropileno)

plėvelė
• Klijų tipas akrilas

• Bendras storis 58 µm

Properties/Performance Values
• Pailgėjimas trūkimo vietoje 150 % • Atsparumas tempimui 50 N/cm

Adhesion to Values
• plienu 2.8 N/cm
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=04204
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Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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