
62204
Informacja O Produkcie 
Taśma klejąca tesa® z PVC do pakowania i znakowania

Taśma tesa® 62204 opiera się na stabilnym nośniku z PVC, pokrytym substancją klejącą z naturalnego kauczuku. Masa
klejąca z kauczuku naturalnego zapewnia doskonałe właściwości przylepne do wielu różnych powierzchni, zarówno
polarnych, jak i niepolarnych. Substancja klejąca charakteryzuje się również wysoką przylepnością i wysoką początkową
siłą klejenia, wymagającą tylko krótkiego czasu do osiągnięcia ostatecznej siły klejenia. Taśma tesa® 62204 może być
stosowana ze wszystkimi dyspenserami stacjonarnymi. Produkt można usunąć po użyciu bez pozostawiania śladów. Taśma
jest dostępna w wielu różnych kolorach, dzięki czemu idealnie nadaje się do kodowania lub znakowania kolorami.

Główne zastosowanie
• tesa® 62204 idealnie nadaje się do zamykania mniejszych przedmiotów, takich jak np. pudełka lub puszki
• Regularnie używana w piekarniach lub kwiaciarniach do zamykania małych torebek lub owijania bukietów kwiatów
• Idealna do pakowania, łączenia i zamykania
• Taśma może służyć do znakowania lub kodowania kolorami

Informacje techniczne (średnie wartości)

Wartości w tej sekcji należy przyjąć jako przykłady i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.

Dane techniczne
• materiał nośnika folia PVC
• grubość całkowita 63 µm
• typ substancji klejącej kauczuk naturalny

• wydłużenie przy zerwaniu 80 %
• odporność na rozciąganie 43 N/cm

Dodatkowe informacje
tesa® 62204 jest obecnie dostępna tylko w kolorze czerwonym. Wkrótce pojawią się inne kolory.

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=62204

http://l.tesa.com/?ip=62204

