
tesa® 60412
70% PCR PET CST
Product Informatie

Gerecycleerde PET-verpakkingstape

Product Omschrijving
tesa® 60412 is een verpakkingstape voor algemeen gebruik op basis van een 70% Post-Consumer Recycled (PCR)
PET-drager en een acrylkleefstofsysteem op waterbasis. tesa® 60412 heeft een sterke en slijtvaste drager met
uitstekende draag- en slijtage-eigenschappen. De tape beschikt over een zeer consistente, drukgevoelige acrylkleefstof,
waardoor dit product de perfecte oplossing is voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 30 kg). De
materiaalcombinatie garandeert een geluidsarme afwikkeling en een uitstekende bedrukbaarheid met alle soorten
inktsystemen. tesa® 60412 levert niet alleen uitstekende prestaties, maar is ook een geavanceerd alternatief dat bijdraagt
aan duurzaamheid:
• Het dragermateriaal is gemaakt van post-consumer gerecycled PET (70% gerecycled materiaal).
• Dit product kan samen met de doos in de blauwe bak worden weggegooid zonder het recyclingproces van karton in

gevaar te brengen (gecertificeerd volgens INGEDE-methode 12).
• Het productieproces van dit product is oplosmiddelvri

tesa® 60412 geeft zeer goede prestaties op gerecycled karton.

Een stap vooruit
Deze marker is onze poging om u te helpen gemakkelijker duurzamere producten te bepalen. Lees er meer over:
https://www.tesa.com/product-sustainability

Toepassing
• Verzegeling van kartonnen dozen
• Geschikt voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (max. 30 kg)
• Uitstekende hechting op gerecycled karton
• Geschikt voor handmatige en automatische dispensers
• Merkpresentatie en reclamedoeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PET
• Recycled 70 %

• Type kleefmassa acryl op waterbasis
• Totale dikte 56 µm

Productassortiment
• Available colors wit, bruin, transparant
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=60412

http://l.tesa.com/?ip=60412


tesa® 60412
70% PCR PET CST
Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Bedrukbaarheid zeer goed
• Rek bij breuk 130 %
• Rekkracht 60 N/cm
• Automatisch aanbrengen ja
• Hand tearability slecht

• Packaging Weight Up to 30 kg
• Silent unwinding ja
• Suitable for deep freezing ja
• Transport Information Temperature 0-70°C
• Vochtbestendigheid ja

Hechting aan waarden
• staal 3 N/cm

Aanvullende informatie
Verkrijgbaar in transparant. Chamois en wit zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=60412
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