
• Wysokowydajna taśma pakowa do lekkich kartonów
• Konkurencyjne rozwiązanie odpowiednie do zastosowań 

przemysłowych
• Podłoże wykonane z pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł 

papieru z certyfikatem FSC®
• Taśma nadająca się do recyklingu zgodnie z metodą INGEDE 12

Niezawodna, konkurencyjna i przyjazna dla środowiska

JUŻ DOSTĘPNA: TAŚMA: tesa® 4713

ŹRÓDEŁ DO ZAKLEJANIA KARTONÓW
Z PAPIEREM ZE ZRÓWNOWAŻONYCH



tesa.pl

Materiały opakowaniowe muszą być niezawodne i konku-
rencyjne. Ale rośnie też zapotrzebowanie na zrównoważone 
rozwiązania. tesa® 4713 została zaprojektowana tak, aby 
spełniać wszystkie te wymagania.

Ta wysokowydajna taśma pakowa zapewnia dobrą przy-
czepność początkową i silną przylepność nawet do karto-
nów pochodzących z recyklingu. Jest odporna na tempera-
turę i wilgoć, można ją oderwać ręcznie i łatwo się rozwija.

tesa® 4713 to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ponie-
waż jest wytwarzana z odpowiedzialnie pozyskiwanego pa-
pieru z certyfikatem FSC®. Taśma ta może być wyrzucona 
razem z kartonem bez zakłócania procesu recyklingu

WYDAJNA I PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU

Do lekkich opakowań Doskonała przyczepność 
do różnych rodzajów 
kartonu z recyklingu

Do aplikacji ręcznej i 
automatycznej

Taśma z papierem z 
certyfikatem FSC® do 
zaklejania kartonów

Cechy produktu
• Wysoka niezawodność zapewniająca płynność 

procesów
• Podkład z papieru krepowego i klej z kauczuku naturalnego
• Dostępna w kolorze brązowym i białym
• Możliwość zadrukowania na potrzeby brandingu lub 

reklamy

Produkty tesa® każdego dnia w trudnych warunkach udowadniają swoją imponu-
jącą jakość i są regularnie poddawane ścisłej kontroli. Wszystkie powyższe infor-
macje i dane techniczne są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podsta-
wie naszego praktycznego doświadczenia. Należy je uważać za wartości średnie 
i nie są one odpowiednie dla specyfikacji. Dlatego tesa® SE nie może udzielać 
żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi dorozu-
mianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego 
celu. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie, czy produkt tesa® nadaje się 
do określonego celu i czy jest odpowiedni do sposobu aplikacji użytkownika. 
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nasz personel pomocy technicznej z przy-
jemnością udzieli Ci pomocy.

Produkt Rolka Rodzaj kleju Kolor
Przyczepność do stali  

[N/cm]
Całkowita 

grubość [Rm]
Wytrzymałość na 
rozciąganie [N/cm]

tesa® 4713 papier z certyfikatem FSC® Kauczuk naturalny   2.8 125 30


