
tesa® PRO 74662
STRONG Duct Tape
Product Information

Profesjonell sterk reparasjonstape for langvarig sammenføyning

Produktbeskrivelse
Profesjonelle håndverkere trenger PRO-verktøy – tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 er en allsidig og pålitelig
reparasjonstape med høy
ytelse og ekstra sterk sammenføyningskraft. Denne duct-tapen er fleksibel og lett å rive av og tilbyr derfor den beste
universalstøtten for raske løsninger i løpet av en travel arbeidsdag. Den er vannavvisende og er bestandig overfor høye
temperaturer i kort tid, noe som gjør den egnet for både innendørs og utendørs bruk. Tapen består av en polyetylenfilm
og et bæremateriale i vevd polyesterstoff belagt med et klebestoff i syntetisk gummi. Fås i forskjellige
dimensjoner for å passe til nettopp ditt formål.

Funksjoner
• tesa PRO STRONG Duct Tape for fagfolk uansett håndverk, din universaltape som er enkel å påføre og som fungerer
selv på lett grove overflater.

• PRO STRONG Duct Tape er virkelig pålitelig til ulike applikasjoner som forsegling, reparasjon, festing eller emballering.

• Denne nye PRO STRONG Duct Tape er basert på syntetisk gummi og har aldri vært sterkere, samtidig som den er lett å
både rulle ut og rive av. Brukes innendørs eller utendørs.

• Et must i verktøykassen til enhver håndverker:
Denne duct-tapen brukes til midlertidige og permanente applikasjoner, den perfekte allroundstøtten med overlegen tesa-
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.

Produktinnhold
• Bæremateriale PE-film med PET

filament
• Klebetype Syntetisk gummi

• Total tykkelse 215 µm

Egenskaper / ytelsesverdier
• Bruddstyrke 40 N/cm

Pa
ge

 1 
of

 2
 –

 a
s 

of
 2

5/
02

/2
3 

– 
nb

-N
O

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?mp=74662
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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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