
tesa® 4190
Product Information
Pakketape til knivløs åpning

tesa®4190 er en pakketape til knivløs åpning av pappesker (uten bruk av kniv). Den er basert på en 28 μm tykk PP-folie med
klebemiddel av syntetisk gummi. Den viktigste detaljen ved denne tapen er fingerlift-funksjonen, som med sin røde farge er
lett å få øye på, og som gjør det mulig å åpne pappesker uten bruk av kniv. Produktet er gjennomsiktig/preget og finnes i
forskjellige mål. Tapen er velegnet til manuell og automatisk anvendelse, og den støyer når den rulles ut.

Detaljer:
• Eliminerer risikoen for at du skjærer i de verdifulle varene eller skader den innvendige emballasjen
• Enkel og sikker åpning uten bruk av kniv reduserer risikoen for personskade
• Sikkert og pålitelig lukkede esker på grunn av det sterke klebemiddelet

Main Application
Manuell og automatisk forsegling av lette og middels tunge pappesker

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 PP-film
• Total tykkelse 45 µm
• Klebetype synthetic rubber

• Bruddforlengelse 145 %
• Bruddstyrke 43 N/cm

Adhesion to
• Klebeevne på Stål 5.0 N/cm

Properties
• Manuel påsetting Yes

Disclaimer

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.
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04190

http://l.tesa.com/?ip=04190

