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Forsterkningstape av TPP med høy styrke

Produktbeskrivelse
tesa® 50050 High Load er en kombinasjon av et strekkbart bæremateriale av polypropylen og et sterkt klebestoff av
syntetisk gummi.

Med intelligent tesa-teknologi og innovative råmaterialer er det utviklet en tape med dobbelt elastisk stivhet i forhold
til alminnelig strappingtape. Tape-konseptet kombinerer overlegen elastisk styrke med fremragende fleksibilitet og (i
motsetning til glasfibertape) elastisitet.

Produktet er især anbefalt til forsterkning av diverse håndtak av papp (f.eks. flipp- og topphullshåndtak). Dessuten er tesa
High Load det perfekte valg til forsterkning av emballasje med tungt innhold, så man unngår at det faller ut av bunnen
("elefantfot").

Den er også velegnet til forsterkning av forsendelseskartonger og til buntning og strapping av tunge varer og til sikring av
paller, som utsettes for støt og slag under transporten.

Applikasjon
Produktet anbefales spesielt som forsterking av forskjellige papphåndtak (f.eks. klaffer og åpninger). Ekstra tesa High
Load er det perfekte valget til forsterkning av tunge pakker.

Anbefalte bruksområder inkluderer forsterkning av forsendelseskartonger samt bunting og stropping av tungt gods og
sikring av paller som er utsett for kraftige støt under transport.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Produktinnhold
• Bæremateriale MOPP
• Klebetype Syntetisk gummi

• Total tykkelse 125 µm

Egenskaper / ytelsesverdier
• Bruddstyrke 400 N/cm • Kan stanses ut No
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=50050
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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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