tesa® 64044
PV2
Product Information

Emballasjetape for med meget tunge kartonger eller farlig gods
tesa® 64044 PV 2 er laget av et meget kraftig PP-materiale med en spesielt klebesterk vannbasert akrylmasse. Den gode
klebeevnen sikrer god forsegling med det samme. Selv tunge kartonger eller bokser av bølgepapp med høy klaﬀspenning
kan forsegles ordentlig.
Produktet har følgende andre egenskaper:
• Dempet lyd ved avrulling
• Meget høy alderresistens.
• Kan brukes på alle vanlige hånddispensere og maskiner.
Produktet er klorfritt og kun basert på derivater fra mineraloljer. Derfor er det miljøvennlig å deponere produktet via
varmebehandling.
Resirkuleringsprosessen av papp vil ikke forstyrres av tesa® 64044 PV 2, noe som bekreftes av ledende
resirkuleringsselskaper og papirfabrikker.

Main Application
tesa® 64044 PV 2 er utviklet til forsegling av veldig tunge kartonger eller bokser med farlig innhold. Tøyeligheten og den
strekkbare styrken til denne tapen gjør det motstandsdyktig ovenfor kraftige støt.

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

PP-ﬁlm
85 µm
acrylic

Adhesion to
• Klebeevne på Stål
Properties
• Automatisk påsetting
• Manuel påsetting

• Bruddforlengelse
• Bruddstyrke

160 %
70 N/cm

3.5 N/cm
Yes
Yes

• Støysvak avrulling

Yes

For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=64044
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Additional Information
tesa® 64044 PV 2 er også tilgjengelig som PV 3 med en ekstra lett, men støyende avrulling.
Produktets PV3-versjon kan trykkes på.
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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.

