
tesa® 62012
PV4
Informação Produto
Etiquetas de cartão

tesa® 62012 é uma etiqueta adesiva dupla-face, e é perfeitamente adequada para a fixação automática ou manual de
todos os tipos de cartões em papel.
O lado aberto da etiqueta é feito de um adesivo permanente que possibilita uma fixação segura e confiável ao papel. O
lado contrário da etiqueta, onde se encontra o liner, consiste em um adesivo removível otimizado para uma anexação
temporária em todos os materiais de cartões. A tesa® 62012 pode ser cortada em larguras específicas de acordo com
a necessidade do consumidor. Após o processo de envio por correspondência, o cartão pode ser removido facilmente
sem deixar quaisquer resíduos ou manchas. Assim sendo, a tesa® 62012 é uma solução otimizada para o envio por
correspondência de cartões de todos os tipos.
Características:
• Facilmente removível sem deixar resíduos ou danificar o cartão;
• Alta confiabilidade adesiva para todas as superfícies e materiais de cartões;
• Alta confiabilidade de processamento;
• Propriedades de corte e processamento recomendadas pelas principais fabricantes de máquinas de correspondência;
• É possível a aplicação automática de até 8000 etiquetas/hora.

Principal Aplicação
Envio de cartões por correspondência

Informacje techniczne (średnie wartości)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para
fim de especificação.

Dados Técnicos
• Adesão ao Aço (lado removível) 0.3 N/cm
• Material do Suporte (Dorso) PETP
• Cor transparente

• Tipo de adesivo acrílico modificado
• Adesão ao Aço (lado

permanente)
4 N/cm

• Tipo de liner protetor papel glassine

Propriedades
• Remoção livre de resíduos Sim

Informação Adicional
PV3: 37mm x 200m, Espessura: 95µm
PV4: 37mm x 170m, Espessura: 120µm
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Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=62012

http://l.tesa.com/?ip=62012
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Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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Para informações mais recentes sobre este produto visite
http://l.tesa.com/?ip=62012
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