tesa® 64006
Product Information

Tyverisikker Emballasjetape med Trykk
tesa® 64006 er en tyverisikker tape med BOPP-bæremateriale og akrylkleber, som kundens logo eller merke trykkes på.
Merkingen sikrer et høyt individuelt sikkerhetsnivå under lukking og forsegling, da illustrasjonen på tapen designes etter
kundens ønsker ved hjelp av en spesiell trykkeprosess med høye kvalitetsstandarder, slik at kravene til hver enkelt kunde
blir tilgodesett.
Ved hjelp av sine særlige karakteristika medvirker tesa® 64006 til å redusere forekomsten av tyveri under transport og
oppbevaring av pappesker. Den tyverisikrende virkningen fungerer på to måter: når tesa® 64006 ernes fra en kasse,
merkes denne med beskjeden «ÅPNET» på forskjellige språk. Den inngreps-avslørende beskjeden «ÅPNET» forblir klart
synlig – selv etter at esken er gjenlukket. Tapen fungerer også tyverisikrende når avrivning forårsaker at pappesker rives i
stykker og ikke kan gjenlukkes. tesa® 64007 kan brukes som en normal emballasjetape i dispensere eller maskiner som er
utstyrt med en brems.

Main Application
• tesa® 64006 er spesielt velegnet til forsegling av pappesker som inneholder verdifullt eller fortrolig innhold som f.eks.
elektroniske produkter, verdifulle klær/merkevarer, tobakksprodukter og dokumenter
• Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhet ved lukking av pappesker
• tesa® 64006 fungerer best på papp og kartong av høy kvalitet, det kan ikke garanteres ideell yteevne på materialer av
lav kvalitet

Technical Information (average values)
The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for speciﬁcation
purposes.
Technical Data
• Bæremateriale
• Total tykkelse
• Klebetype

BOPP
62 µm
water-based acrylic

Adhesion to
• Klebeevne på Stål
Properties
• Automatisk påsetting

• Bruddforlengelse
• Bruddstyrke

150 %
42 N/cm

2.8 N/cm
Yes

• Manuel påsetting

Yes

Additional Information
Det er blitt påpekt at på kartonger av veldig dårlig kvalitet bør klebeevnen første testes og at tuklesikringseﬀekten
(lesbar melding eller ﬁberrevner) ikke kan garanteres.

Verdi "klebeevne/stål": Ingen parameter for spesiﬁkasjonen, ikke målbart.

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=64006
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Vær oppmerksom på at "total tykkelse" for blåfarget tape er 66µm.
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Disclaimer

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=64006
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tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or ﬁtness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is ﬁt for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staﬀ will be glad to support you.

