
tesa® 4313
PV0
Produkta Informācija
Augstas efektivitātes papīra kastu aizdares lente

tesa® 4313 ir papīra starpslānis ar silikonu nesaturošu pretsalipes slāni un šķīdinātājus nesaturošu līmvielas sistēmu.
• ir šādas īpašības:
• To var izmantot dažādas kvalitātes kartonam.
• Aizdares ar 4313 var izturēt īslaicīgus triecienus, jo papīram ir ļoti liela pagarināšanās - divreiz lielāka nekā līdzīgām

parastajām papīra līmlentēm.
• Aizdares ir izturīgas, jo produkts apvieno labas saķeres īpašības ar labu stiepes izturību.
• Produkts ir viegli attinams un piemērots izmantošanai ar rokas atritinātājiem/turētājiem vai iesaiņošanas mašīnām.
• Papīrs no dabiskām izejvielām labi pieskaņojas kartonam un piešķir iepakojumam augstvērtīgāku izskatu.
• 4313 ir apkārtējai videi draudzīga kastu aizdares līmlente. Starpslāņa pamatā ir papīrs - dabisks, videi draudzīgs materiāls.

Tā kā produkts nesatur hloru un ir veidots tikai uz minerāleļļu bāzes, tā utilizācija ar karstuma apstrādi ir nekaitīga
apkārtējai videi.

Pamata pielietojums
Manuāla un automātiska vieglu un vidēji smagu kastu aizdare.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Tehniskie dati
• Starpslāņa materiāls papīrs
• Kopējais biezums 107 µm
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Sagraušanas pagarinājums 6 %
• Stiepes izturība 60 N/cm

Lipšana pie
• tērauda 7.5 N/cm

Īpašības
• Automātiskā uzklāšana jā
• Manuāla lietošana jā

• Noplēšana ar rokām
• Apdrukāšana

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā:    ļoti labi      labi      vidēji      vāji

Papildu informācija
Pieejamās krāsas: brūna un balta. tesa® 4313 ir apdrukājama.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=04313

http://l.tesa.com/?ip=04313


tesa® 4313
PV0
Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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