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Professionele oplossingen voor bouw, renovatie en decoratiewerk.
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tesa® is één van ’s werelds grootste fabrikanten van zelfklevende oplossingen 
voor de industrie en de handel, voor zowel consumenten als vakmensen. We 
hebben meer dan 125 jaar ervaring in coatingtechnologie en de ontwikkeling van 
kleefstoffen. Onze meer dan 7.000 systeemoplossingen optimaliseren de pro-
ductieprocessen, garanderen een verbeterde snelheid, betrouwbaarheid en 
efficiëntie in tal van industriële sectoren en kunnen bovendien worden gebruikt 
om eindproducten te upgraden.
We kunnen terugvallen op onze expertise in de ontwikkeling van speciale kleef-
massa‘s, in het gebruik van complexe coatingmethodes en op onze uitgebreide 
kennis van de betrokken industrieën, klanten en handelspartners. Ze vormen de 
basis voor de ontwikkeling van innovatieve zelfklevende systeem- en product-
oplossingen met een hoge gebruikswaarde voor eindgebruikers. Meer dan 5.000 
mede werkers wereldwijd werken in de eigen labo‘s van het bedrijf. Ze zetten er 
innovatieve ideeën om in nieuwe toepassingen en verbeteren
bestaande producten.

Vakmensen:
Elke dag opnieuw tot het uiterste gaan en het beste van jezelf geven: we weten 
precies wat van jou een professional maakt. We kennen als geen ander het vak, 
de eisen, de zorgen, de wensen. We zijn er ons goed van bewust dat tesa dicht 
bij de professionals moet staan om een doeltreffende partner te kunnen zijn. 
Dichtbij betekent dat we er voor je zijn met advies, hulp en expertise. Meer nog, 
we zullen je nog beter maken in wat je het beste kunt, dankzij onze nieuw opge-
richte buitendienst, betere producten en een gloednieuw servicepakket.
Een kleine klus, een uitstekend resultaat. Dat geldt al meer dan 75 jaar voor de 
kleefstoffen van tesa®. Alleen de vakmensen die nauwkeurig en efficiënt te werk 
gaan, zullen de concurrentie voorblijven. Professionele schilders en vaklui heb-
ben op een snelle en eenvoudige manier perfecte resultaten nodig, zonder het 
risico op correcties die extra tijd en geld kosten. Daarom garanderen we dat  
onze producten je de kwaliteit bieden die je nodig hebt, en dat tegen een  
interessante prijs.

Over tesa®



DE PERFECTE VERKOOPHULP
tesa® PROFESSIONAL

Het tesa POS concept voor tesa® Professional werd ontwikkeld om onze handels partners 
nog meer te steunen en hen te helpen hun omzet en de klanttevredenheid te verhogen.

Blikvanger
Bovenste paneel van ver herkenbaar
De topkaart trekt van ver de aandacht en lokt  
kopers naar de display. 

Oriëntatie
Duidelijke indeling
Segmentatiekaarten tussen de  
categorieën wijzen klanten de weg en 
helpen hen het product te vinden dat 
ze nodig hebben.

Positionering
Premiumproducten worden in de
kijker gezet
Actieve verkoop van premium-
producten genereert extra omzet voor 
onze partners.

Overzichtelijk
Verschillende kwaliteiten in  
één oogopslag herkenbaar
De klanten vinden het benodigde
product in één oogopslag.

Upgrade
Informatiefiches
Er wordt bijkomende informatie ge-
toond over de voordelen van premium-
producten.
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MASKERING VOOR BUITEN
Ruim assortiment UV-besten-
dige maskeringstapes en 
2-in-1 oplossingen.

2

MASKERING VOOR BINNEN
Hoogwaardige maskerings-
tapes en 2-in-1 oplossingen 
voor de beste resultaten op 
verschillende oppervlakken.

1

REPARATIE
Sterk klevende reparatie-
tapes voor betrouwbare 
resultaten. 

3

AFDICHTEN
Tapes en dampremmende  
folies voor permanente (dak) 
afdichtingen.
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VOORDELEN tesa® PROFESSIONAL



4

67

Het uitgebalanceerde tesa® assortiment omvat hoge kwaliteit tapes  
die voldoen aan de standaarden voor de professional

VLOERBEDEKKING
Slimme oplossingen voor het 
permanent of tijdelijk leggen van 
vloeren op vele soorten onder-
gronden.

6

VEILIGHEID
Duurzame antislip- en 
waarschuwingstapes die 
bijdragen aan de veiligheid 
op de werkvloer.

8

ELEKTRISCHE ISOLATIE
Professionele isolatietapes die 
voldoen aan de internationale 
veiligheidsstandaarden.

7

BESCHERMING & REPARATIE 
VOOR DE BOUW
Tapes met een hoge kleefkracht 
en UV-bestendigheid voor veelei-
sende toepassingen in de bouw 
en renovatiewerken buiten.
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VOORDELEN tesa® PROFESSIONAL
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Het uitgebalanceerde tesa® assortiment omvat hoge kwaliteit tapes  
die voldoen aan de standaarden voor de professional



Maskerings
tape voor 
buiten

Bescherming
& reparatie 
voor de bouw

Vloerbedek
kingstapes & 
montage

Veiligheid en
elektrische isolatie

Maskerings
tape voor 
binnen

PICTOGRAMMEN GEVEN DUIDELIJKE
INFORMATIE OVER PRODUCTTOEPASSINGEN

Verpakking

7 days

Voor binnenge
bruik geschikt 
voor vermelde
termijn

6 weeks

Voor buitenge
bruik geschikt 
voor vermelde
termijn

Handinscheur
baar met een
rechte rand

2 weeks*

Verwijderbaar
zonder
lijmresten

Uiterst
duurzaam

Kan zelfs op
ruwe opper
vlakken wor
den gebruikt

Voor  
permanente
toepassingen

Zeer dunne
tape

Draagkracht Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
gebruik

6 months

Voor binnen
gebruik 
geschikt voor 
vermelde
termijn

days
14

3

Geschikt voor 
binnen en 
buitengebruik  
vermelde 
termijnen

Geschikt voor
verf op basis
van water en
oplosmiddelen

Voor extreem
nauwkeurige
verfranden

Scheurt niet
bij het verwij
deren

Kleefkracht
bij contact

Dichtheid van
weefseldraden

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®
assortiment

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®
assortiment

Geschikt voor
het maskeren
van bochten

Geschikt voor
verf op basis
van water en
oplosmiddelen

Scheurt niet
bij het verwij
deren

Foliedikte
Easy Cover®
assortiment

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®
assortiment

Bevestig 
eerst de witte 
zijde op het 
oppervlak

Verwijder de 
witte liner

Bevestig de 
maskeerfolie 
op de roze 
zijde

Voor extreem
nauwkeurige
verfranden

Voor buitenge
bruik geschikt 
voor vermelde 
termijn

6 weeks

UV
-P

LU
S

8 weeks

Voor buitenge
bruik geschikt 
voor vermelde 
termijn

12 months

Weerbestendig 
voor vermelde 
termijn

Is gemakkelijk
af te rollen

Kleefkracht
bij contact

Uiterst
scheurbe
stendig

Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
toepassing

Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
toepassing

Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
gebruik

Handinscheur
baar met een
rechte rand

Dichtheid van
weefseldraden

Totale 
tapedikte

Tape met
schutblad

Tape met hoge 
transparantie

Reinig 
oppervlak voor 
aanbrengen 
tape

Voor een  
sterke, lang
durige hechting

Voor een  
zeer sterke 
langdurige 
hechting

Betrouwbare 
verwijdering 
residuresten

Hechten van 
lichte tot 
middelzware 
objecten

Verdampt 
zonder residu 
achter te laten

Eenvoudig 
verwijderen 
zelfklevend 
etiketten

Verstelbare 
spuitbreedtes

Uitstekende 
reinigings 
eigenschappen 
materiaal en 
machine

Hechten van 
lichte en zware 
matrialen / 
automotive

Geschikt voor
alle weersoms
tandigheden

UVbestendigWeerbestendig 
gedurende 
bepaalde 
periode

Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
gebruik

Totale
tapedikte

Waarschu
wingstape

Voorkomt
uitglijden

Voor
permanente
toepassingen

Voor duurzame
markering van 
oppervlakken

Tape voor 
kleur
coderingen

7000 V

Betrouwbare 
bescherming
tot 7000V

Zuurbestendig

Voor buitenge
bruik geschikt 
voor vermelde 
termijn

Totale 
tapedikte

0,17 mm

Kleefkracht
bij contact

Flexibel

Geruisloos af
te rollen

Totale
tapedikte

PVC geëm
bosseerd =
makkelijk
afrolbaar

Tape scheurt
niet

Voor sluiten
van kartonnen
dozen met 
lichte tot zware 
inhoud

19 mm

Niet vlambaar

Gecertificeer
de tape

Gecertificeer
de tape
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MASKERINGSTAPE
VOOR BINNEN
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Overzichtstabel

tesa nr. en  
productomschrijving

Hechting op glad
de oppervlakken

Hechting op ruwe 
oppervlakken

Kwaliteit  
verfrand

Max. maskeertijd 
(binnenshuis) Pagina

4334  
tesa® Precision Mask®                         6 maanden 8

4333  
tesa Precision Mask® Sensitive                         14 dagen 8

4348  
tesa® Schilderstape                         7 dagen 8

4323  
tesa® Maskeringstape                         3 dagen 9

4319  
tesa® Maskeringstape voor 

krommingen
                        7 dagen 9

60101  
tesa® Glasvezeltape                 – Permanent 9

4365  
tesa Easy Cover® Precision                         6 maanden 10

4402  
tesa Easy Cover® Precision 

Standard
                        3 maanden 11

4368  
tesa Easy Cover® Universeel                         7 dagen 12

4364  
tesa Easy Cover® Papier                         7 dagen 12

4403  
tesa Easy Cover® Standard                         3 dagen 13

4405  
tesa Easy Cover® Standard 

Papier
                        3 dagen 13
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tesa® Precision Mask® 4334
Toepassing
•  Vlakke, scherpe randen bij schilderen  

en lakken
•  Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
•  Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk

Productkenmerken
•  Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
•  Zeer soepel
•  Licht transparante drager vereenvoudigt het 

positioneren van de tape
•  Evenwichtige, constante kleefkracht voor  

uiterst betrouwbare hechting
•  Makkelijk verwijderbaar

tesa Precision Mask® Sensitive 4333
Toepassing
•  Voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken  

die bescherming vereisen, zoals behangpapier en 
pas geverfde oppervlakken

•  Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
•  Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
•  Voor ontwerptechnieken met grondverf, verf en 

dekkleur

Productkenmerken
•  Dunne maar bijzonder scheurbestendige  

drager
•  Zeer soepel
•  Licht transparante drager vereenvoudigt  

het positioneren van de tape
•  Makkelijk verwijderbaar

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 90

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.85

Rek bij breuk (%) 4

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 80

Kleefkracht/Staal (N/cm) 0.5

Rek bij breuk (%) 5

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
Washi en krepp afplaktape

6 months

tesa® Krepp schilderstape 4348
Toepassing
•  Schone randen bij schilderen en lakken
•  Voor gladde oppervlakken
•  Voor eenvoudig schilderwerk

Productkenmerken
•  Goede initiële kleefkracht
•  Solide hechteigenschappen
•  Scheurbestendig en gemakkelijk uitrekbaar

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 140

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.3

Rek bij breuk (%) 10

7 days

14 days

8



tesa® Krepp schilderstape 4323
Toepassing
•  Voor eenvoudige maskeertaken en voor het  

bevestigen van maskeringsmaterialen zoals 
folies, enz.

•  Voor bevestigen, verpakken, markeren

Productkenmerken
•  Lichte crepestructuur
•  Snel en makkelijk verwijderbaar

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 9 50 : 12 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50 50 : 75

(Inh. stuks IP/karton)  32/192 24/144 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 3/18

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 125

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3

Rek bij breuk (%) 10

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
Afplaktape voor speciale toepassingen

3 days

tesa® Maskeringstape voor krommingen 4319
Toepassing
•  Voor gebruik in krommingen en andere creatieve 

verfjobs
•  Snelle, betrouwbare maskering, zelfs op ruwe 

oppervlakken

Productkenmerken
•  Grote initiële kleefkracht
•  Sterke crêpe met hoge elastische reserve
•  Dikke laag kleefstof voor goede kleefkracht op 

ruwe oppervlakken

Aanbeveling
•  Ideaal voor het afplakken van gebogen  

lijnen. Om onderlopen van de verf te  
voor komen, adviseren we om de crêpe  
geheel uit de tape te trekken!

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 19 50 : 19 50 : 25 50 : 30

(Inh. stuks IP/karton) 1/48 16/96 12/72 6/36

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 375

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.5

Rek bij breuk (%) 58

7 days

tesa® Glasvezeltape 60101
Toepassing
•  Voor het verbinden van gipsplaten en het 

repareren van barsten en gaten
•  Voor het afdichten van voegen/gaten
•  Dekt permanent barsten en voegen in muren 

af van max. 3 mm
•  Te gebruiken zonder vulmiddel of stopverf

Productkenmerken
•  Uitstekende kleefkracht, zelfs op stoffige  

oppervlakken
•  Zeer verouderingsbestendig
•  Hoge scheurweerstand

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 45 : 48 45 : 100 90 : 48

(Inh. stuks IP/karton) –/48 –/24 –/24

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 185

Kleefkracht/Staal (N/cm) 0.5

Rek bij breuk (%) 5
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tesa Easy Cover® Precision 4365

Toepassing
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming 

van grote oppervlakken
•  Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
•  Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
•  Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk

Productkenmerken
•  Combinatie van transparante, soepele folie en 

tesa Precision Mask® 4334
•  Reliëffolie voor goede verfhechting

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 17 : 2600 33 : 550 33 : 1400 33 : 2100

(Inh. stuks IP/karton) 8/32 8/64 8/32 8/32

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 90

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.8

Rek bij breuk (%) 4

6 months

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

10



tesa Easy Cover® Precision Standard 4402

Toepassing
•  Maskering binnenshuis
•  Lange termijn toepassingen (tot 3 maanden)
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en  

bescherming grote oppervlakken

Productkenmerken
•  Vlakke, scherpe randen bij schilder- en lakwerk
•  Voor gladde en licht oneffen oppervlakken
•  Voor hoge kwaliteit schilder- en lakwerk

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 550 33 : 1400 33 : 2100 17 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) –/25 –/20 –/20 –/20

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 90

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.7

Rek bij breuk (%) 4

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

3 months 4 weeks
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Technische gegevens

Totale dikte (µm) 140

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.4

Rek bij breuk (%) 10

7 days

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 300 33 : 550 33 : 1100 33 : 1400 33 : 1800 33 : 2100 17 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) 10/60 10/60 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 180 25 : 300

(Inh. stuks IP/karton) 10/40 10/20

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 140

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.4

Rek bij breuk (%) 10

7 days

19 mm

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa Easy Cover® Papier 4364
Toepassing
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en 

bescherming van grote oppervlakken
•  Schone randen bij schilderen en lakken
•  Voor gladde en lichte structuuropper-

vlakken
•  Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken
•  Combinatie van hoogwaardig speciaal 

paper en tesa® 4306 Premium schilders-
tape

•  Speciaal gecoat papier voor goede hech-
ting van verf en lak

tesa Easy Cover® Universeel 4368
Toepassing
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en 

bescherming van grote oppervlakken
•  Schone randen bij schilderen en lakken
•  Voor gladde en lichte structuuropper-

vlakken
•  Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken
•  Combinatie van transparante, soepele folie 

en tesa® 4306 Premium schilders tape
•  Reliëffolie voor goede verfhechting

12



MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN
tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa Easy Cover® Standard Paper 4405
Toepassing
•  Maskering binnenshuis
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en  

bescherming grote oppervlakken
•  Vlakke randen bij schilder- en lakwerk

Productkenmerken
•  Voor gladde en licht oneffen  

oppervlakken 

•  Voor schilderwerk en spuittechnieken

tesa Easy Cover® Standard  4403
Toepassing
•  Maskering binnenshuis
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en  

bescherming grote oppervlakken
•  Vlakke randen bij schilder- en lakwerk

Productkenmerken
•  Voor gladde en licht oneffen  

oppervlakken
•  Voor schilderwerk en spuittechnieken

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 20 : 180 20 : 300

(Inh. stuks IP/karton) –/25 –/20

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 120

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.0

Rek bij breuk (%) 9

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 550 25 : 1400 15 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) –/25 –/20 –/20

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 120

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.0

Rek bij breuk (%) 9

19 mm
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tesa Precision Mask® Outdoor 4440

Toepassing
• Flat, sharp edges to paint and lacquer
• For high-quality painting and lacquering work

Productkenmerken
• Highly tear-resistant
• Easy and safe removability
• Highly comfortable application
• Very long outdoor resistance
• Very supple
• Slightly transparent backing facilitates  

very good, accurate positioning
• UV-resistant for 26 weken

MASKERINGSTAPE
VOOR BUITEN

14



tesa nr. en  
productomschrijving

Hechting op glad
de oppervlakken

Hechting op ruwe 
oppervlakken

Kwaliteit  
verfrand

Max. maskeertijd 
(buitenshuis) Pagina

4440  
tesa Precision Mask®  

voor buiten
                        26 weken 16

4836  
tesa® Dubbelzijdige  

maskeringstape
                        6 weken 17

4621   
tesa® Maskeertape voor  
multifunctioneel gebruik

                             8 weken 17

4411  
tesa Easy Cover® UV Precision                         6 maand 18

4373  
tesa Easy Cover® UV Extra Sterk                         8 weken 18

4369  
tesa Easy Cover® UV                         2 weken 19

4848  
tesa® UV Oppervlak
beschermingstape

        – – 6 weken 19

Overzichtstabel

15
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tesa Precision Mask® voor buiten 4440

Toepassing
•  Vlakke, scherpe randen bij buitenschilderwerken

Productkenmerken
•  Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
•  Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en voor 

licht ruwe oppervlakken
•  Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten en 

zonder het oppervlak te beschadigen
•  Licht transparante drager vereenvoudigt het 

positioneren van de tape
•  UV-bestendig gedurende 26 weken

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 110

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.8

Rek bij breuk (%) 5

26 weeks

U
V
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MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN
Washi afplaktape
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6 weeks

1 2 3

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 25 25 : 35

(Inh. stuks IP/karton) 12/48 8/32

MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN
Afplaktape voor speciale toepassingen

tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik 4621
Toepassing:
•  Afplakken van lastige ondergronden 
•  Algemene buitentoepassingen zoals 

bundeling, markering, reparatie, sluiten 
van dozen

Productkenmerken:
•  Verstevigde PE-drager 
•  Handinscheurbaar in beide richtingen
•  UV- bestendig en schoon verwijderbaar 

tot 8 weken 

tesa® Dubbelzijdige maskeringstape 4836
Toepassing
•  Dubbelzijdige maskeringstape voor  

het aanbrengen van maskeringen  
in alle formaten

•  Bescherming kwetsbare oppervlakken
•  Beschermt gevels tijdens schoonmaak/

renovatiewerk en verf/pleisterwerk.

Productkenmerken
•  Gemakkelijk in gebruik
•  Houdt het beschermende afplakmateriaal 

stevig op zijn plaats
•  Hoge UV-bestendigheid
•  Verwijderbaar zonder lijmresten:  

tot 6 weken
• Verouderingsbestendige acryl kleefstof

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 130

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.7

Rek bij breuk (%) 20

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 130

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3

Treksterkte (N/cm) 30 

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50 50 : 75

(Inh. stuks IP/karton) 1/78 1/60 1/60 1/48 1/30 1/75

8 weeks
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MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN
tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakten

tesa Easy Cover® UV Extra Sterk 4373
Toepassing
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering  

en bescherming van grote  
oppervlakken

•  Voor schone, rechte verfranden
•  Voor gladde en licht ruwe oppervlakken
•  Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens 

schuren, pleister- en schilderwerk
•  Voor veeleisende, duurzame toepassingen

Productkenmerken
•  Combinatie van uiterst transparante, extra sterke 

folie en tesa® 4370 UV Bouwbeschermingstape
•  UV-bestendig gedurende 8 weken

8 weeks

19 mm

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 12 : 550 12 : 1400 12 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) 8/64 8/32 8/32

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 310

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.8

Rek bij breuk (%) 10

tesa Easy Cover® UV Precision 4411
Toepassing
•  Ideaal voor raamkozijnen, rolluiken 

en deurkozijnen en overal waar  
strakke verfranden nodig zijn

Productkenmerken
•  Toepassing: maximaal 6 maanden buitenshuis.
•  Reliëffolie zorgt voor goede verfhechting en  

voorkomt uitlopen van de verf.

Extra
•  Combinatie van transparante, soepele folie  

en tesa® 4440 Precision Mask® outdoor

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 550 33 : 1400 17 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) 8/64 8/32 8/32

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 110

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.8

Rek bij breuk (%) 5

26 weeks

U
V

PL
U

S

18



tesa® UV Oppervlakbeschermingstape 4848
Toepassing
•  Zelfklevende folie voor het beschermen 

van grote of hoogwaardige oppervlakken,  
bijv. glas

Productkenmerken
•  Bestand tegen chemische en mechanische  

invloeden en vocht
•  Transparante PE-folie garandeert een hoge mate 

van transparantie
•  Ook verkrijgbaar in rood-transparant
•  Snel en gemakkelijk in gebruik
•  UV-bestendig gedurende 4 weken

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 100 : 125 100 : 250 100 : 500 100 : 750 100 : 1000

(Inh. stuks IP/karton) –/18 –/9 –/4 –/3 –/2

kleur in transparant en rood alleen in transparant

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 48

Kleefkracht/Staal (N/cm) 0.8

Rek bij breuk (%) 200

6 weeks

°

°

MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN
tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakten

tesa Easy Cover® UV 4369
Toepassing
•  De 2-in-1 oplossing voor maskering en 

bescherming van grote oppervlakken
•  Voor schone, rechte verfranden
•  Voor gladde en licht ruwe oppervlakken
•  Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens 

schuren, pleister- en schilderwerk

Productkenmerken
•  Combinatie van transparante,  

soepele folie en  
tesa® 4363 UV Paper Mask

•  Reliëffolie voor goede verfhechting
•  UV-bestendig gedurende 2 weken

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 14 : 550 14 : 1100 14 : 1400 14 : 1800 14 : 2100 14 : 2600

(Inh. stuks IP/karton) 8/64 8/64 8/32 8/32 8/32 8/32

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 310

Kleefkracht/Staal (N/cm) 2.5

Rek bij breuk (%) 10

2 weeks
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BESCHERMING 
& REPARATIE VOOR
DE BOUW
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tesa nr. en  
productomschrijving

Hechting op glad
de oppervlakken

Hechting op ruwe 
oppervlakken

Met de hand 
scheurbaar

UV   
bestendigheid Pagina

Bepleisteringstapes
60399  

tesa® Universeel  
bepleisteringstape oranje

                        1 week 22

4843 tesa® Premium  
bepleisteringstape oranje                         2 weken 22

4840 tesa® Premium  
geribde bepleisteringstape                         6 weken 22

4172 tesa® Standaard  
bepleisteringstape                         4 weken 23

4370 tesa® UV  
Bouwbeschermingstape                         8 weken 23

4662  
tesa® Betonband                         2 weken 23

tesa nr. en  
productomschrijving

Hechting op gladde 
oppervlakken

Hechting op ruwe  
oppervlakken

Met de hand  
scheurbaar Pagina

Ducttapes
4688 tesa® Sterk PE gecoate 

textieltape                         24

4662  
tesa® Sterke ducttape                         25

4613 tesa®  
Standaard ducttape                         25

Textieltapes
4651  

tesa® Premium textieltape                         26

4671  
tesa® Hoogwaardige textieltape                         26

4665 tesa® Transparante  
textieltape voor buiten                         27

Tapes voor speciale toepassingen
4668 tesa® Transparante PE 

reparatietape                         27

4600  
tesa® Xtreme Conditions                         28

60073  
tesa® seal                         28

63652 tesa® Aluminium Tape 
Strong 50µm                         29

63632 tesa® Aluminium Tape 
Universal 30µm                         29

Overzichtstabel
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tesa® Premium bepleisteringstape oranje 4843
Toepassing
•  Goede bescherming van gladde en licht 

ruwe oppervlakken
•  Voor toepassingen die een grote kleefkracht vereisen

Productkenmerken
•  Extra sterke drager
•  Sterke kleefkracht
•  Handinscheurbaar
•  Bestand tegen zuren, basen en andere 

chemicaliën
•  Toepassingstemperatuur ≥ 0 °C

Aanbeveling
•  Voor een betrouwbare hechting de tape niet 

uitrekken tijdens het aanbrengen.

2 weeks °

tesa® Premium geribde bepleisteringstape 4840
Toepassing
•  Goede bescherming van gladde en delicate 

oppervlakken tijdens pleisteren en schilderen

Productkenmerken
•  UV- en weerbestendig
•  Handinscheurbaar met rechte taperand
•  Bestand tegen zuren, basen en andere 

chemicaliën
•  Toepassingstemperatuur ≥ 5 °C

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 30 33 : 50 33 : 75

(Inh. stuks IP/karton) 10/60 6/36 4/24

Kleur

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 30 33 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 10/60 6/36

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 122

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.2

Rek bij breuk (%) 200

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 150

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.9

Rek bij breuk (%) 140

6 weeks

tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 60399
Toepassing
•  Goede bescherming van gladde en licht 

ruwe oppervlakken
•  Voor toepassingen die een grote kleefkracht 

vereisen

Productkenmerken
•  Extra sterke drager
•  Sterke kleefkracht
•  Handinscheurbaar
•  Bestand tegen zuren, basen en andere 

chemicaliën
•  Toepassingstemperatuur ≥ 5 °C

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 30 33 : 50 33 : 75

(Inh. stuks IP/karton) 10/60 6/36 4/24

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 130

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.8

Rek bij breuk (%) 170

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Bepleisteringstapes

22



tesa® UV Bouwbeschermingstape 4370
Toepassing
•  Voor langdurige (8 weken) bescherming van 

oppervlakken als raamkozijnen, gevels en andere oppervlak-
ken tijdens pleisteren en schilderen op bouwterreinen

•  8 weken UV-bestendig dankzij zwarte UV-blokker

Productkenmerken
•  Sterke kleefracht zelfs op ruwe oppervlakken
•  Waterafstotend
•  Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten
•  Gemakkelijk met de hand scheurbaar
•  Te gebruiken bij temperaturen ≥ 5 °C

Aanbeveling
•  Beperkte toepassing op poreuze oppervlakken. Op oudere, 

verweerde PVC-profielen, witte verf en nitrocellulose 
lakken wordt een kleefkrachttest aanbevolen.

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 25 25 : 50

(Inh. stuks IP/karton) –/48 –/24

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 310

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.8

Rek bij breuk (%) 10

tesa® Standaard bepleisteringstape 4172
Toepassing
•  Goede bescherming van gladde oppervlakken
•  Kan worden aangebracht op krommingen

Productkenmerken
•  Goede hechting
•  Bestand tegen zuren, basen en andere  

chemicaliën
•  Handinscheurbaar
•  Kan worden gebruikt bij temperaturen ≥ 5 °C

Aanbeveling
•   Een kleefkrachttest wordt aanbevolen voor  

gebruik op verf op basis van synthetische  
oplosmiddelen. Niet gebruiken op acrylverf.

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 30 33 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 10/60 6/36

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 120

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.3

Rek bij breuk (%) 190

4 weeks

8 weeks

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Bepleisteringstapes

tesa® Betonband 4662
Toepassing
•  Binnens- en buitenshuis
•  Afdichten van buizen en leidingen
•  Geschikt voor metselwerk en hout
•  Bevestiging bouwfolie en stoflakens

Productkenmerken
•  Biedt uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en  

stoffige ondergronden. 
•  Waterproof, ondoordringbaar voor stoom en 

temperatuurbestendig
•  Handscheurbaar en makkelijk in gebruik

Aanbeveling
•  Tot 2 weken UV bestendig

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 48

(Inh. stuks IP/karton) –/24

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 300

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.4

Rek bij breuk (%) 18 

2 weeks
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BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Ducttapes

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 50 50 : 25 50 : 50 50 : 75

(Inh. stuks IP/karton) 5/20 –/36 –/18 –/12

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 260

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.5

Rek bij breuk (%) 9

tesa® Sterke PE gecoate textieltape 4688

Toepassing
•  Voor verpakken, bescherming, markering, 

bundelen en nog veel meer

Productkenmerken
•  Sterke PE-geëxtrudeerd textiel
•  Flexibele textieldrager
•  Eenvoudig af te rollen

24



Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 48 50 : 48 50 : 56 50 : 72

(Inh. stuks IP/karton) 6/24 –/24 –/12 –/18

Kleur

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 36 50 : 48 50 : 72 50 : 96

(Inh. stuks IP/karton) –/36 –/24 –/18 –/12

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 180

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.3

Rek bij breuk (%) 18

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 230

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.4

Rek bij breuk (%) 18

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Ducttapes

tesa® Standaard ducttape 4613
Toepassing
•   Voor algemene toepassingen: bescherming, 

reparaties, markering, verpakking, bundeling enz.

Productkenmerken
•  Goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
•  Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
•  Waterafstotend
•  Temperatuurtolerantie tot 95 ºC

Aanbeveling
•  Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken

tesa® Sterke ducttape 4662
Toepassing
•  Universele bouwbeschermingstape voor het 

bevestigen van bouwfolie en stoflakens
•  Speciaal voor ruwe oppervlakken, bijv. metselwerk 

en hout

Productkenmerken
•  Goede kleefkracht
•  Waterafstotend
•  Zeer gemakkelijk af te rollen
•  Gemakkelijk met de hand scheurbaar
•  Temperatuurtolerantie tot 95 °C

Aanbeveling
•  Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken
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tesa® Hoogwaardige textieltape 4671
Toepassing
•  Bundelen en versterken van zware buizen, 

profielen enz.
•  Vloermarkering
•  Bevestigen van vloerbedekkingen tijdens beurzen
•  Afdekken van scherpe randen

Productkenmerken
•  Hecht zelfs op ruwe oppervlakken
•  Geringe weerkaatsing van het oppervlak
•  Gemakkelijk aan te brengen
•  Eenvoudig beschrijfbaar

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 280

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.5

Rek bij breuk (%) 9

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 6/36 3/18

Kleur

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Textieltapes
tesa® Premium textieltape 4651
Toepassing
•   Zeer sterke textieltape voor zeer  

veeleisende toepassingen
•   Voor bevestigen, bundelen, reparatie,  

markering enz.

Productkenmerken
•  Grote kleefkracht zelfs op ruwe en vettige oppervlakken
•  Uitstekende treksterkte
•  Grote scheurbestendigheid
•  Rechte scheurranden
•  Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 310

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.3

Rek bij breuk (%) 13

°

°
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tesa® Transparante PE reparatietape 4668
Toepassing
•  Reparatie van plastic materialen  

binnen en buiten
•  Ideaal voor het bevestigen van  

LDPE-folies bij bouwtoepassingen
•  Transparante folie voor vrijwel  

onzichtbare reparaties

Productkenmerken
•  Grote kleefkracht
•  Bijzonder bestand tegen verwering en UV
•  Robuust en verouderingsbestendig
•  Uiterst slijtagebestendig
•  Goede bestendigheid tegen chemicaliën

Aanbeveling
•  Geen dure nieuwe folie  

noodzakelijk
•  Bespaar tijd en geld!

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Tapes voor speciale toepassingen

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 48

(Inh. stuks IP/karton) 6/24

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 215

Kleefkracht/Staal (N/cm) 9

Rek bij breuk (%) 27

12 months

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 50

(Inh. stuks IP/karton) –/18

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 140

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.4

Rek bij breuk (%) 500

tesa® Transparante textieltape voor buiten 4665
Toepassing
•  Geschikt voor duurzame toepassingen 

buiten tot maximaal 1 jaar, zoals  
verpakken, afdichten, bevestigen en  
bundelen

•  Ideaal voor snelle reparaties en afdichtingen, 
bijv. serreafdekkingen of tuinslangen

Productkenmerken
•  Zeer grote kleefkracht
•  Bijzonder bestand tegen weer en UV
•  Handinscheurbaar
•  Temperatuurtolerantie tot 95 °C
•  Transparante drager voor vrijwel onzichtbare 

reparaties

8 months12 weeks*

27

Bu
ild

in
g 

Pr
ot

ec
tio

n 
an

d 
Re

pa
iri

ng
Be

sc
he

rm
in

g 
& 

 
re

pa
ra

tie
 vo

or
 d

e b
ou

w



BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Tapes voor speciale toepassingen

tesa® Seal dampremmend 60073
Toepassing
•  Dampremmende tape voor het permanent 

afdichten van overlappingen, doorboringen, 
verbindingen en metalen nieten van 
dampremmende folies.

Productkenmerken
•  Handig en tijdbesparende tape dankzij de 

soepele drager
•  Permanente, extreem hoge kleefkracht op 

diverse dampremmende folies
•  Breedte van 60 mm voor een betrouwbaar 

en gemakkelijk gebruik
•  Voor veeleisende toepassingen dankzij 

hoge verouderingsbestendigheid
•  De luchtdichtheid volgens DIN 4108 is 

bevestigd

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 60

(Inh. stuks IP/karton) –/10

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 320

Kleefkracht/Staal (N/cm) 12

Toepassingstemperatuur (°C) +5 to +40

temperatuurbestendigheid +80

tesa® Xtreme Conditions 4600
Toepassing
• Onmiddelijke herstelling en water-

dicht maken van buizen en leidingen
•  Isolatie en bescherming van kabels  

en elektrische aansluitingen
•  Diverse toepassingen voor het bun-

delen, beveiligen en verpakken in de 
marine industrie

•  Beschermen tegen corrosie van 
hydraulische installaties en andere 
blootgestelde metalen verbindingen.

Productkenmerken
•  Zelf-vulcaniserende kleefstof
•  Voor een duurzame en permanente 

afdichting
•  Verwijderbaar zonder lijmresten
•  Geschikt voor elke ondergrond, nat, 

vuil of vet
•  Beschikbaar in zwart en transparant

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 3 : 25 10 : 25 10 : 50

(Inh. stuks IP/karton) –/16 –/7 –/3

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 500

Kleefkracht/Staal (N/cm) 33

Rek bij breuk (%) 750

260

60

28



BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW
Tapes voor speciale toepassingen

tesa® Aluminium Tape Strong 50µm 63652
Toepassing
• Isoleren van buizen en goten
•  Bevestigen van aluminiumgecoate 

isolatie materialen
•  Universele thermische isolatie

Productkenmerken
•  Goede kleefkracht
•  Bestand tegen vocht, ondoordring-

baar door stoom
•  Hoge thermische geleiding
•  Bestand tegen mechanische stress
•  Met papieren schutlaag
•  Classificatie vlamvertragend volgens  

DIN 4102, B1 en de UL 510 A Norm

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 90

Kleefkracht/Staal (N/cm) 9

Rek bij breuk (%) 6

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 50 50 : 50 50 : 75

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 4/24 4/16

Kleur

50 µm

tesa® Aluminium Tape Universal 30µm 63632
Toepassing
•  Isoleren van buizen en goten
•  Bevestigen van aluminiumgecoate isolatie  

materialen 
•  Universele thermische isolatie
•  Warmte reflectie

Productkenmerken
•  Zeer soepel, geschikt voor onregelmatige vormen
•  Goede kleefkracht voor permanente toepassingen
•  Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
•  Elektrische- en thermische geleiding 
•  Classificatie vlamvertragend volgens  

DIN 4102, B1 en de UL 510 A Norm

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 25 : 50 50 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 4/24

Kleur

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 65

Kleefkracht/Staal (N/cm) 8

Rek bij breuk (%) 3
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VLOERBEDEKKINGSTAPES
& MONTAGE
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tesa nr. en  
productomschrijving

Hechting op gladde  
oppervlakken Dikte Pagina

Montagetapes

4952  
tesa® Spiegeltape         1150 μm 32

64958  
tesa® Universele montagetape 

voor binnen
        1050 μm 32

62934
tesa® Dubbelzijdige PEschuim  

montagetape 
        800 um 32

4965  
tesa® Transparante  

montagetape
        205 μm 33

tesa nr. en  
productomschrijving Hechtsterkte Verwijderingskracht Pagina

Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen

60021  
tesa® Permanente Lijmspray         – 34

60022 
tesa® Permanente Lijmspray 

extra sterk
        – 35

60042  
tesa® Lijmverwijderaar –         35

60040 
tesa® Industriële Reiniger –         35

tesa nr. en  
productomschrijving Hechtkracht Verwijderbaar Pagina

Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes

51960  
tesa® Extra sterk  

dubbelzijdig – Verwijderbaar
        < 5 jaren 33

4939  
tesa® Universeel  

dubbelzijdig – Verwijderbaar
        < 2 weken 33

4944  
tesa® Extra sterke vloerbedek

kingstape – Permanent
        – 34

64620  
tesa® Universele vloerbedek

kingstape – Permanent
        – 34

Overzichtstabel
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tesa® Spiegeltape 4952
Toepassing
•  Zeer sterke dubbelzijdige tape voor binnen 

en buiten
•  Voor het bevestigen van zware, vlakke voor-

werpen zoals spiegels, borden en  
decoratiematerialen

•  Voor het aanbrengen van profielen, sierlij-
sten en brievenbussen

Productkenmerken
•  Schuimdrager van hoge kwaliteit
•  Uitstekende kleefkracht op gladde en ruwe 

oppervlakken
•  Zeer verouderingsbestendig
•  Vochtbestendig

tesa® Universele montagetape voor binnen 64958
Toepassing
•  Sterke dubbelzijdige tape voor meervoudige 

toepassingen zoals bevestigen van posters of 
prijskaartjes

•  Geschikt voor het bevestigen van lichtere voorwerpen, 
zoals kabelgoten, sierstucwerk en plinten

•  Voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Productkenmerken
•  Uiterst gemakkelijk aan te brengen door flexibele 

schuimdrager
•  Zeer goede kleefkracht op gladde en licht ruwe 

oppervlakken

Aanbeveling
•  Toepassingstemperatuur >10 °C, reinig het oppervlak.
•  Kleefstof heeft een beperkte temperatuurtolerantie:
40 °C (lange termijn) tot 60 °C (korte termijn).

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 1150

Kleefkracht/Staal (N/cm) 6.5

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 1050

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.0

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 1.5 : 19 5 : 19 10 : 19

(Inh. stuks IP/karton) 12/72 10/60 16/96

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 1.5 : 19 5 : 19 10 : 19

(Inh. stuks IP/karton) 12/72 8/48 16/96

VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE
Montagetapes

25 years

tesa® Dubbelzijdige PEschuim montagetape 62934
Toepassing
•  Voor montagetoepassingen in de bouw
•  Goede onmiddellijke kleefprestaties op tal van substraten
•  Compenseert verschillende thermische expansies van  

ongelijke materialen

Productkenmerken
•  UV-, water- en verouderingsbestendig
•  Zeer conformeerbare PE foamrug 
•  Acryl kleefstof met sterke initiële hechting

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 800

Kleefkracht/Staal (N/cm) 17

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 19 50 : 19 50 : 25

(Inh. stuks IP/karton) 8/48 1/8 1/12

Kleur
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VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE
Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes

tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar 51960
Toepassing
•  Voor textiel- en elastische (PVC, CV) vloerbedekkingen
•  Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken
(uitgez. natuur- en kunststeen), bijv. gelakt parket

Productkenmerken
•  Handinscheurbaar
•  Tot 5 jaar zonder zichtbare lijmresten verwijderbaar
•  Geschikt voor vloerverwarming

5 years*

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 248

Kleefkracht/Staal (N/cm) 4.7

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 50 25 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 6/36

tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar 4939
Toepassing
•  Voor textielvloerbedekkingen (incl. vilt- en naald tapijten)
•  Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken (uitgezonderd 

natuur- en kunststeen)
•  Speciaal voor cementdekvloeren en expovloeren

Productkenmerken
•  Handinscheurbaar
•  Tot 14 dagen vrijwel zonder lijmresten 

verwijderbaar

2 weeks*

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 250

Kleefkracht/Staal (N/cm) 7.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 50 25 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 6/24

tesa® Transparante montagetape 4965
Toepassing
•  Voor het bevestigen van voorwerpen zoals 

borden, thermometers enz. op glas
•  Voor het bevestigen van transparante en 

doorschijnende materialen
•  Voor minimale kieren na bevestiging

Productkenmerken
•  Hoge initiële kleefkracht en zeer hoge kleefkracht 

op gladde, massieve oppervlakken als 
glas, tegels, hout en de meeste plastics

•  Extra dun en transparant (onzichtbaar)
•  UV-bestendig en geschikt voor buitengebruik

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 205

Kleefkracht/Staal (N/cm) 11.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 1.5 : 19 5 : 19 25 : 19

(Inh. stuks IP/karton) 12/72 12/72 8/48
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VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE
Montagetapes

tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent 64620
Toepassing
•  Voor het verkleven van vloerbedekking met 

lichte en middelzware belasting
•  Voor effen en licht oneffen oppervlakken
•  Voor tapijten met gladde rug

Productkenmerken
•  Snel en betrouwbaar bevestigen
•  Handinscheurbaar

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 185

Kleefkracht/Staal (N/cm) 12

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 50 25 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 6/24

tesa® Permanente Lijmspray 60021
Toepassing
•  Permanente verlijming van papier, karton, 

vilt, textiel, folie, leer, Styrofoam® en diverse 
soorten synthetische materialen

•  Geschikt voor lichte en middelzware  
materialen met effen of licht oneffen  
oppervlak

Productkenmerken
•  Sterk en goede temperatuurtolerantie
•  Goede hechting op niet-polaire onderlagen
•  De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld
•  Verstelbare spuitbreedtes

Technische gegevens

Lijm gebaseerd op synthetisch rubber

Aanbevolen tijd om te laten 
drogen (min.) 1–5

Temperatuurbestendig (°C) van -20 tot +60

Afmetingen en verpakking

(ml) 500

(Inh. stuks IP/karton) –/12

tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent 4944
Toepassing
•  Zeer sterke textieltape voor het leggen van 

permanente vloeren
•  Speciaal geschikt voor het bevestigen van 

tapijten op ruwe oppervlakken
•  Zelfs geschikt voor vloerbedekkingen en 

veeleisende toepassingen

Productkenmerken
•  Uitstekende kleefkracht op alle oppervlakken
•  Handinscheurbaar
•  Tevens geschikt voor zeer gestructureerde 

en vezelige tapijtruggen

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 200

Kleefkracht/Staal (N/cm) 14.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 50 25 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 6/24
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VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE
Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen

tesa® Permanente Lijmspray extra sterk 60022
Toepassing
•  Permanent verlijmen van textiel, plastic, karton, 

schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer 
en rubber evenals voor verlijmen op metaal en hout

•  Geschikt voor zware materialen met ruwe en oneffen 
oppervlakken

•  Speciaal geschikt voor toepassingen in de autoindustrie

Productkenmerken
•  Zeer sterk en goede temperatuurtolerantie
•  Goede hechting op niet-polaire onderlagen
•  De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld
•  Verstelbare spuitbreedtes

Technische gegevens

Lijm gebaseerd op synthetisch 
rubber

Aanbevolen tijd om te laten 
drogen (min.) < 10

Temperatuurbestendig (°C) van -30 tot +80

Afmetingen en verpakking

(ml) 500

(Inh. stuks IP/karton) –/12

tesa® Lijmverwijderaar 60042
Toepassing
•  Algemene industriele applicaties
•  Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
•  Allerlei bouwapplicaties
•  Automobiel applicaties
•  Lijmresten en stickers thuis

Productkenmerken
•  tesa® Adhesive Remover 60042 is een spray.
•  Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten 

van stickers en de meeste kleefbanden, en vet, 
teer, kunstharsen en andere vlekken.

•  Verdampt zonder residu achter te laten en geeft 
een aangename geur.

•  Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en 
limoneen.

Technische gegevens

Oplosmiddel  
gebaseerd op

Niet geurende  
speciale benzine/iso-

propanol/ limonene

Aanbevolen spray 
afstand (cm) 20

Afmetingen en verpakking

(ml) 200

(Inh. stuks IP/karton) –/12

tesa® Industriële Reiniger 60040
Toepassing
•  Algemene industriële applicaties
•  Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
•  Allerlei bouwapplicaties
•  Automobiel applicaties

Productkenmerken
•  Vrij van silicone en chloorhoudende 

oplosmiddelen
•  Op basis van limoneen afkomstig van 

natuurlijke bronnen
•  Verdampt zonder residu achter te laten

Technische gegevens

Oplosmiddel  
gebaseerd op

Niet geurende  
speciale benzine/iso-

propanol/ limonene

Aanbevolen spray 
afstand (cm) 20

Afmetingen en verpakking

(ml) 500

(Inh. stuks IP/karton) –/12
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VEILIGHEID &
ELEKTRISCHE ISOLATIE
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tesa nr. en  
productomschrijving Hechtsterkte Slijtage   

bestendig Dikte Pagina

Markering en Anti Sliptapes

4169  
tesa® Permanente  
markeringstape

                180 μm 38

60760 
tesa® Markeringstape                 150 μm 38

6095053
tesa® Anti Sliptapes                 800/850 μm 39

tesa nr. en  
productomschrijving Hechtsterkte Trekbestendig UVbestendig Dikte Pagina

Elektrische isolatietape

53988
tesaflex® Elektrische  

isolatietape
                No 150 μm 39

Overzichtstabel
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Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36

Kleur       

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 33 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36

Kleur       

VEILIGHEID EN ELEKTRISCHE ISOLATIE
Voor kabelisolatie en markering

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 180

Kleefkracht/Staal (N/cm) 1.8

Rek bij breuk (%) 200

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 150

Kleefkracht/Staal (N/cm) 2

Rek bij breuk (%) 220

tesa® Permanente markeringstape 4169
Toepassing
•  Tape van hoge kwaliteit voor  

permanente, sterk belaste  
vloermarkeringen

•  Afbakening van werkruimtes, traject-
geleiding voor bestuurde transport-
voertuigen

•  Markeren van speelvelden in sport-
hallen

Productkenmerken
•  Grote kleefkracht
•  Geschikt voor buitengebruik,  

UV-bestendig
•  Robuuste en bestendige  

PVC-drager, berijdbaar 
door vorkheftrucks

•  Uiterst flexibele drager  
geschikt voor bochten

tesa® Markeringstape 60760
Toepassing
•  Tijdelijke veiligheidswaarschuwingen
•  Identificeren en markeren van mobiele en 

stationaire voorwerpen

Productkenmerken
•  Zeer grote kleefkracht op tal van onderlagen
•  Robuuste PVC-tape, uiterst slijtagebestendig
•  Handinscheurbaar
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VEILIGHEID EN ELEKTRISCHE ISOLATIE
Voor kabelisolatie en markering

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 15 : 25 15 : 50 15 : 100

(Inh. stuks IP/karton) 6/36 3/18 3/9

tesa® Nr.  
(Kleur)

60950 (zwart)
60952 (transparant)

60953 (fluo)
60950 (zwart) 

60951 (geel/zwart) 60950 (zwart)

Kleur    

Technische gegevens 60953 60950, 60951 
60952

Totale dikte (µm) 850 800

Kleefkracht/Staal (N/cm) 5.8 5,8

Rek bij breuk (%) 25 25

tesa® Anti Sliptapes 60950, 60951, 60952, 60953
Toepassing
•  Geschikt voor alle toepassingen waar een  

veilige ondergrond vereist is, bijv. trappen, 
ladders, opritten, autotrailers, steigers enz.

•  Fluo: blijft in donkere ruimten lange tijd helder 
voor veiligheids- en waarschuwingsdoeleinden

•  Transparant: maakt oppervlakken zoals bijv. 
houten trappen veilig op onopvallende manier

Productkenmerken
•  Zeer grote kleefkracht
•  Uitgesproken antislipeffect tot 2 jaar
•  Bijzonder slijtagebestendig,  

sterk en robuust
•  Bestand tegen UV,  

temperatuur, (zout)  
water en reinigings-  
middelen

tesaflex® Elektrische isolatietape 53988
Toepassing
•  Speciaal ontwikkelde zelfdovende 

geplastificeerde PVC-tape
•  Zeer flexibel aan te brengen 
•  Temperatuurbestendig van 0 °C tot 90 °C
•   Voor draad- en kabelisolatie, markering, bunde-

len, reparatie, splicing en tal van andere toepass-
ingen

Productkenmerken
•  Gecertificeerd volgens IMQ, SEMKO, IEC; 454-3-1
•  Voldoet aan extra ecologische standaarden 

(VOC-gecertificeerd, RoHS, Reach)
•  Kleuren volgens Europees 

harmonisatiedocument HD 308 S2
•  Diëlektrische doorslagspanning 7000 volt

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 10 : 15 10 : 19 20 : 19 25 : 19 25 : 25 25 : 30 25 : 38 25 : 50 33 : 19

(Inh. stuks IP/karton) 10/250 10/250 10/200 10/200 10/250 5/100 5/100 4/64 10/200

Kleur         

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 150

Kleefkracht/Staal (N/cm) 2.2

Doorslagspanning (V) 7000 

Rek bij breuk (%) 240
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VERPAKKING
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tesa nr. en  
productomschrijving Kleefkracht Trekbestendig Pagina

4124  
Premium PVCverpakkingstape                 42

4100  
tesa® PVCverpakkingstape                 42

4024  
tesa® Comfort PP verpakkingstape                 43

6300
Dispenser voor verpakkingstape – – 43

6400
Dispenser voor verpakkingstape – – 43

Overzichtstabel
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VERPAKKING
Voor sluiten en verstevigen

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 66 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36

Kleur  

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 65

Kleefkracht/Staal (N/cm) 2.2

Rek bij breuk (%) 75

Afmetingen en verpakking

(m : mm) 66 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36

Kleur   

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 65

Kleefkracht/Staal (N/cm) 3.2

Treksterkte (N/cm) 60

tesa® PVCverpakkingstape 4100
Toepassing
•   Universeel toepasbaar voor sluiten van  

middelzware transportdozen

Productkenmerken
•  Reliëfstructuur
•  Zacht en soepel af te rollen
•  Ideaal voor machinaal werk en voor  

verwerking met alle gangbare handrollers

tesa® Premium PVCverpakkingstape 4124

Toepassing
•  Hoogwaardige PVC-tape voor verpakking en 

bundeling van zware goederen

Productkenmerken
•  Uitstekende kleefkracht op alle soorten karton
•  Zacht en soepel af te rollen
•  De tape is eenvoudig aan te brengen en ziet er 

netjes uit op de doos
•  Natuurrubberen kleefstof zorgt voor een 

goede hechting onder uiteenlopende weersomstandigheden
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Afmetingen en verpakking

(m : mm) 66 : 50

(Inh. stuks IP/karton) 6/36

Kleur   

Technische gegevens

Totale dikte (µm) 52

Kleefkracht/Staal (N/cm) 2.5

Rek bij breuk (%) 140

VERPAKKING
Voor sluiten en verstevigen

tesa® Comfort PP verpakkingstape 4024
Toepassing
•  Krachtige PP-drager voor het sluiten van lichte 

tot middelzware kartonnen dozen

Productkenmerken
•  Goede hechting op karton dankzij de hoge 

initiële kleefkracht
•  Soepel af te rollen
• Acrylkleefstof zonder oplosmiddelen met uits-

tekende verouderingsbestendigheid

Dispenser voor verpakkingstape 6300
Toepassing
•  Voor veilig schoon en gemakkelijk afsluiten van alle soorten 

dozen en pakketten

Productkenmerken
•  Robuust metalen frame
•  Goede kwaliteit
•  Aandrukflap, vervangbaar snijmes

Dispenser voor verpakkingstape 6400
Toepassing
• Veilig en efficiënt sluiten van dozen en pakketten
• Robuuste dispenser geschikt voor magazijn en industrie 

Productkenmerken
• Bevat mes beveiliging
• Kwalitatieve, stevige dispenser met metalen frame
• Zachte rubberen handgreep voor comfortabele  

houvast
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In de bouwsector wordt maskeertape gebruikt bij diverse werkzaamheden. Die werkzaamheden kunnen 
uiteenlopende eisen stellen. Het is duidelijk dat één product niet aan al die eisen kan voldoen en dat voor 
sommige werken zeer specifieke tape moet worden gebruikt. Oude tape gebruiken om te besparen is  
meestal geen goed idee, want het leidt vaak tot klachten en extra werk en soms moet het werk zelfs  
worden overgedaan. Dit hoofdstuk bevat een aantal duidelijke richtlijnen waarmee u optimale  
resultaten bereikt in vrijwel elke situatie. U dient rekening te houden met de volgende vier principes. 

HET JUISTE PRODUCT KIEZEN

AANWIJZINGEN EN TIPS

GEBRUIK BUITENSHUIS
De tape moet weerbestendig zijn en bestand tegen uvstralen en vocht, zodat er geen 
kleefresten achterblijven en de tape niet scheurt wanneer hij wordt verwijderd. De 
tesa® Professional tapes voor gebruik buitenshuis zijn gemakkelijk te herkennen aan 
de pictogrammen.

MATERIAAL
In principe makkelijke ondergronden: gelakte oppervlakken, hout, metaal etc. Ondergronden waarop tape moeilijk hecht: bv. silicone 
afdichting, bepaalde kunststoffen.

VEREISTE PRECISIE
De kwaliteit van het maskeringsresultaat, namelijk de gewenste nauwkeurigheid van de verfrand, is bepalend bij het kiezen van de 
maskeringstape. Afhankelijk van de toepassing, uw eisen of die van uw klant, kiest u best een product uit het gamma Precision Mask®  
of een product uit het standaardgamma.

TYPE ONDERGROND
Hierbij moeten we rekening houden met een aantal factoren:
•  Glad, ruw of oneffen 

Hoe ruwer de ondergrond, hoe minder oppervlak er beschik
baar is om aan te binden en hoe sterker/dikker de kleeflaag 
dus moet zijn.

• Sterkte van het oppervlak  
De ondergrond moet sterker zijn dan de kleefkracht van 
de tape, zodat er geen schade wordt toegebracht bij het 
verwijderen van de tape.

GEBRUIKSDUUR
De maximale gebruiksduur – de tijd waarna het product nog altijd gemakkelijk 
kan worden verwijderd – is afhankelijk van het type tape. Als de gebruiksduur 
wordt overschreden, bestaat er een zeer groot risico dat er residu’s achterblij
ven of de ondergrond wordt beschadigd bij het verwijderen van de tape.

ALGEMENE INFORMATIE

Opmerking: de gebruiks
duur wordt voor alle tesa 
producten op het etiket 
vermeld.

1
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AANBRENGEN OP EEN SCHOON OPPERVLAK
De eerste vereiste voor een goede hechting is meestal een oppervlak dat vrij is van stof, 
vocht, vet, olie of andere bevuiling. (Sporen van) silicone en was (bv. van glansmiddelen) 
verminderen eveneens de mate van hechting.

TEMPERATUUR
Aanbrengen: 
Zelfklevende tapes moeten worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 en 40 °C*.
Bij lagere temperaturen vermindert de hechting bij het aanbrengen aanzienlijk. Bovendien is 
de tape moeilijker te gebruiken omdat het afrollen meer kracht vraagt.
*  Een uitzondering is tesa® 4843 Premium Plastering Tape Orange, die bij 0 °C kan worden aangebracht en verwijderd.

GOED AANDRUKKEN
Voor een optimaal maskeringsresultaat, namelijk strakke verfranden zonder uitgelo
pen verf, moet de zelfklevende tape goed worden aangedrukt bij het aanbrengen.

BEWAARTEMPERATUUR
 Zelfklevende tapes verouderen veel sneller bij een hoge bewaartemperatuur. Bewaar 
tapes in geen geval achter ramen. De hoge temperaturen en het uvlicht kunnen 
zelfklevende tapes schaden

BEWAARTIJD
Zelfklevende tape die niet in de juiste omstandigheden of te lang wordt bewaard, kan 
het oppervlak waarop hij wordt aangebracht, beschadigen. Laat koude of te warme 
rollen zelfklevende tape op kamertemperatuur komen voor u ze gebruikt. Houd hier 
rekening mee wanneer zelfklevende tapes bij vries- of hete temperaturen worden 
bewaard (bijvoorbeeld in werfvoertuigen). Geen te hoge vochtigheidsgraad of zonlicht 
en een temperatuur van maximum 25 °C zijn de ideale bewaaromstandigheden. 
Voor optimale resultaten raden we aan om maskeringstape binnen de twee jaar na 
aankoop te gebruiken.

JUISTE HOEK
De tape moet in de juiste hoek ten opzichte van de ondergrond worden losgetrokken. Het 
risico dat er residu’s achterblijven is het kleinst bij een hoek van 45° tot 90°. Als de tape wordt 
losgetrokken in een hoek van meer dan 90°, is het risico dat er residu’s achterblijven groter.

 DE GEBRUIKSDUUR NIET OVERSCHRIJDEN
U kunt de zelfklevende tape best onmiddellijk verwijderen als de verf vingerdroog is, maar voor ze helemaal 
is opgedroogd.

TEMPERATUUR 
De temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 5 °C, want de rug van de kleeflaag 
wordt broos bij lage temperaturen.

LANGZAAM EN GELIJKMATIG
Zelfklevende tape moet altijd langzaam en gelijkmatig worden losgetrokken, nooit met rukken. 

CORRECT AANBRENGEN

CORRECT VERWIJDEREN

CORRECT BEWAREN VOOR BEHOUD KWALITEIT

AANWIJZINGEN EN TIPS

40 °C

5 °C

> 45°45°

TOOLS

2

3

4
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TECHNISCHE GEGEVENS
   Maskeringstape voor binnen

Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

4334 tesa® Precision Mask 90 µm 1.85 N/cm 4 %

4333 tesa Precision Mask® Sensitive 80 µm 0.5 N/cm 5 %

4348 tesa® Schilderstape 140 µm 3.3 N/cm 10 %

4323 tesa® Maskeringstape 125 µm 3 N/cm 10 %

4319 tesa® Maskeringstape voor krommingen 375 µm 4.5 N/cm 58 %

60101 tesa® Glasvezeltape 185 µm 0.5 N/cm 5 %

4365 tesa Easy Cover® Precision 90 µm 1,8 N/cm 4 %

4402 tesa Easy Cover® Precision Standard 90 µm 1.7 N/cm 4 %

4368 tesa Easy Cover® Universeel 140 µm 3.4 N/cm 10 %

4364 tesa Easy Cover® Papier 140 µm 3.4 N/cm 10 %

4403 tesa Easy Cover® Standard 120 µm 3 N/cm 9 %

4405 tesa Easy Cover® Standard Paper 120 µm 3 N/cm 9 %

   Maskeringstape voor buiten
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

4440 tesa Precision Mask® voor buiten 110 µm 1,8 N/cm 5 %

4836 tesa® Dubbelzijdige maskeringstape 130 µm 3 N/cm 5 %

4621 tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik 130 µm 3,7 N/cm 20 %

4411 tesa Easy Cover® UV Precision 110 µm 1.8 N/cm 5 %

4373 tesa Easy Cover® UV Extra Sterk 310 µm 3.8 N/cm 10 %

4369 tesa Easy Cover® UV 310 µm 2.5 N/cm 10 %

4848 tesa® UV Oppervlak beschermingstape 48 µm 0.8 N/cm 200 %

  Bescherming & reparatie voor de bouw
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

60399 tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 130 µm 1.8 N/cm 170 %

4843 tesa® Premium Plastering Tape Orange 122 µm 1.2 N/cm 200 %

4840 tesa® Premium geribde bepleisteringstape 150 µm 1.9 N/cm 140 %

4172 tesa® Standaard bepleisteringstape 120 µm 1.3 N/cm 190 %

4370 tesa® UV Bouwbeschermingstape 310 µm 3.8 N/cm 10 %

4662 tesa® Betonband 230 µm 4.4 N/cm 15 %

4688 tesa® Sterke PE gecoate textieltape 300 µm 4.8 N/cm 18 %

4662 tesa® Sterke ducttape 230 µm 4.4 N/cm 18 %

4613 tesa® Standaard ducttape 180 µm 4.3 N/cm 18 %

4651 tesa® Premium textieltape 310 µm 3.3 N/cm 13 %

4671 tesa® Hoogwaardige textieltape 280 µm 3.5 N/cm 9 %
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   Bescherming & reparatie voor de bouw
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Foam splitting

4665 tesa® Outdoor Transparent Cloth Tape 215 µm 9 N/cm 27 %

4668 tesa® Transparante PE reparatietape 140 µm 3.4 N/cm 500 %

4600 tesa® Xtreme Conditions 500 µm 33 N/cm 750 %

60073 tesa Seal® 320 µm 12 N/cm –

63652 tesa® Aluminium Tape Strong 50µm 90 µm 9 N/cm 6 %

63632 tesa® Aluminium Tape Universal 30µm 65 µm 8 N/cm 3 %

   Vloerbedekkingstapes & montage
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Foam splitting

4952 tesa® Spiegeltape 1150 µm 6.5 N/cm 8 N/cm

64958 tesa® Universele montagetape voor binnen 1050 µm 4 N/cm 4 N/cm

62934 tesa® Dubbelzijdige PE rubberen foamtape 800 µm 17 N /cm

4965 tesa®  Transparante montagetape 205 µm 11.5 N/cm 11.8 N/cm

Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

51960 tesa®  Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar 248 µm 4.7 N/cm 20 %

4939 tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar 250 µm 7.5 N/cm 80 %

4944 tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent 200 µm 14.5 N/cm 20 %

64620 tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent 185 µm 12 N/cm 80 %

Nummer Lijmspray Oplosmiddel  
gebaseerd op

Aanbevolen tijd om 
te laten drogen

Temperatuur  
bestendig

60021 tesa® Permanente Lijmspray Synthetische 
rubber 1-5 min –20 bis +60 °C

60022 tesa® Permanente Lijmspray extra sterk Synthetische 
rubber < 10 min –30 bis +80 °C

60042 tesa® Lijmverwijderaar Niet geurende 
speciale benzine – –

60040 tesa® Industriële Reiniger Niet geurende 
speciale benzine – –

   Veiligheid en elektrische isolatie
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

4169 tesa® Permanente markeringstape 180 µm 1.8 N/cm 200 %

60760 tesa® Markeringstape 150 µm 2 N/cm 220 %
60950, 60951, 
60952, 60953 tesa® Anti Sliptapes 800 µm 5.8 N/cm 25 %

53988 tesaflex® Elektrische isolatietape 150 µm 2.2 N/cm 240 %

   Verpakking
Nummer Producttitel Totale dikte Kleefkracht/Staal Rek bij breuk

4124 tesa® Premium PVCverpakkingstape 65 µm 3.2 N/cm 60 %

4100 tesa® PVCverpakkingstape 65 µm 2.2 N/cm 75 %

4024 tesa®  Comfort PP verpakkingstape 52 µm 2.5 N/cm 140 %

6300 Dispenser voor verpakkingstape

6400 Dispenser voor verpakkingstape
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tesa® producten bewijzen hun indrukwekkende kwaliteit dag in, dag uit in veeleisende omstandigheden en worden regelmatig aan strikte controles onderworpen. Alle informatie
en adviezen worden verstrekt op basis van onze kennis en onze praktische ervaring. Niettemin kan tesa SE geen garantie bieden, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inzake
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of het tesa® product geschikt is voor een bepaald doel
en voor de gekozen toepassing. Bij twijfel zal onze technische dienst u graag bijstaan met advies.


