
Benzi speciale pentru toate cerințele de proces și design

EFICIENȚĂ CONTINUĂ  

CARTON ONDULAT
ÎN PRODUCȚIA DE 



Îmbunătățirea  
proceselor

cu fiecare rolă

Îmbinări

Pentru a îmbina diverse tipuri de hârtie și striații, 

vă oferim un sortiment bogat de benzi dublu 

adezive de îmbinare. Toate asigură o pregătire 

rapidă a îmbinării și oferă atât o lipire superioară a 

îmbinării, cât și rezistență la căldură și forfecare, 

în scopul unui proces stabil de producție a 

cartonului ondulat. Formulele speciale ale 

adezivilor, precum și masele mari de acoperire 

garantează cea mai înaltă performanță și 

cele mai sigure lipituri, chiar și pe suprafețe 

aspre și dificile.

Aplicate pe linie, la „capătul uscat” al liniei dumneavoastră de producție a cartoanelor ondulate, benzile 

noastre adezive pentru închiderea, deschiderea și întărirea cutiilor asigură cel mai înalt nivel de eficiență în 

producție și un grad optim de securitate a proceselor, chiar și la viteze mari de producție.

Închidere

Închiderea sigură a cutiilor de carton ondulat constituie atât o chestiune de siguranță la transport, cât și de 

aspect premium. Sortimentul nostru de benzi dublu adezive combină proprietățile de aderență bine echilibrate cu 

diferitele straturi de suport și materialele de căptușeală ale benzilor, astfel încât veți putea întotdeauna găsi 

soluția perfectă pentru aplicația dumneavoastră specifică și pentru necesitățile proceselor de linie.

Deschidere

Îmbunătățiți ușurința în manipulare și, implicit, satisfacția clienților, adăugând benzile noastre adezive cu 

„fâșie de rupere” la ambalajul dumneavoastră din carton ondulat. Benzile pot fi adăugat în linie, în timpul 

producției, și oferă atât proprietăți adezive excelente, cât și o performanță fiabilă la deschiderea diverselor 

tipuri de cutii din carton ondulat.

Întărire

La nevoie, adăugați o rezistență suplimentară ambalajelor dumneavoastră cu ajutorul sortimentului nostru 

de benzi de întărire. Astfel, în timp ce reduceți grosimea și greutatea cartonului, puteți însă și mări sarcina 

maximă, respectiv susține zonele critice ale ambalajului, precum mânerele tăiate prin ștanțare sau orificiile 

pentru introducerea mâinilor.

Montarea plăcilor pentru post-imprimare pe carton ondulat

Știm că, în mod normal, plăcile de imprimare care vă sunt livrate în fabrica de producție a 

cartonului ondulat sunt pregătite direct pentru imprimare și în majoritatea cazurilor nu trebuie 

să le montați dumneavoastră (folosind bandă autoadezivă). Cu toate acestea, la imprimarea 

direct pe carton ondulat, este esențială fiabilitatea benzii utilizate și nu trebuie subestimată 

alegerea corectă a componentelor implicate în proces.

În cazul în care aveți nevoie de produse autoadezive pentru realizarea imprimării pe cartoane 

ondulate, vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul tesa local, în calitatea sa de persoană 

de contact locală pentru echipa noastră globală de specialiști în imprimarea flexografică.

Produse complementare

Pe lângă toate aplicațiile de benzi autoadezive din industria producției de carton 

ondulat pe care le-am menționat mai sus, vă oferim și o gamă largă de produse 

complementare. Echipa noastră dedicată de vânzări vă asigură asistența necesară 

pentru alegerea benzii celei mai potrivite nevoilor dumneavoastră, indiferent că 

este vorba de benzi pentru învelirea rolelor, în vederea unei prinderi mai bune, 

pentru marcarea defecțiunilor, lipirea capetelor de rolă sau pur și simplu benzi 

de uz general, pentru a numi doar câteva din soluțiile care vă sunt disponibile.

Furnizor de soluții complete

Deceniile noastre de experiență drept unul din liderii 

mondiali în producția de benzi autoadezive au ca 

rezultat  nu doar un sortiment cuprinzător de produse; 

aici, la tesa, ne concentrăm foarte mult pe procesele 

clienților noștri și încercăm în permanență să înțelegem 

și să soluționăm necesitățile aferente proceselor. De o 

importanță deosebită pentru industria de carton ondulat 

nu este doar echipa noastră dedicată de experți, ci și 

suportul pe care-l oferim atunci când sunt necesare 

soluții pentru aplicatoarele de linie. 

Și exact asta este ceea ce ne face să fim „colaboratori 
excelenți”. 



Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și datele tehnice sunt 
furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea trebuie considerate ca valori medii și nu sunt adecvate pentru a fi folosite în mod specific. Astfel,
tesa SE nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanții de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop.  
Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă un produs tesa® se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare folosite de utilizator. 
În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă poate oferi tot suportul necesar.

Produs Aderența la hârtie
Rezistența la
temperatură

Căptușeală
Grosime totală

[µm]
Suport Adeziv

tesa® 4960 •• ••• Hârtie maro 100 Nețesut Acrilic

tesa® 50607 ••• •• Hârtie albă 120 Nețesut Acrilic

tesa® 50658 ••• •• Hârtie maro 120 Nețesut Acrilic

tesa® 50605 •• •• Hârtie albă 90 Nețesut Acrilic

tesa® 68144 •• •• Hârtie albă 100 Nețesut Acrilic

Produs
Zonă de aplicare: 
greutate carton

[g/m²]

Grosime totală
[µm]

Suport
Rezistența la

rupere [N/cm]
Elongația  

[%]

Culoare

Alb Roșu

tesa® 53494 > 700 133 MOPP 345 25

tesa® 51235 > 500 < 700 111 Co-ex/MOPP 180 40

tesa® 51230 > 500 90 MOPP 165 25

Produs Suport
Grosime totală

[µm]
Adeziv

Rezistența la
rupere [N/cm]

Elongația   
[%]

Funcție 
tăiere-oprire

tesa® 50050 TPP 125 Cauciuc 
sintetic

400 25

tesa® 50060 Fibră PET și BOPP 175 Cauciuc 
sintetic

230 20

tesa® 50020 TPP 72 Cauciuc natural 180 40

Produs Aderența la hârtie
Rezistența la 
temperatură

Variante de căptușeală disponibile (în funcție de viteza utilajului)

Hârtie Hârtie groasă Film (roșu) Film fricțiune

tesa® 6965 •• •••
tesa® 61970 ••• ••
tesa® 6928 • •••
tesa® 64624 ••• •
tesa® 6190/91  
Combitape •• •••

Îmbinare

Închidere

Deschidere

Întărire

http://www.tesa.com/industry/tesa-4960.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50607-pv41.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50658-pv42.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50605-pv41.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-6965.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-61970.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-6928.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-64624.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-6190-combitape.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-53494.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-51235.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-51230-pv1.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50050-high-load.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50060-flexible.html
http://www.tesa.com/industry/tesa-50020-basic.html
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tesa SE
Tel: +49 40 88899 0
tesa.com/company/locations

Sistemul nostru de management este certificat conform 

standardelor ISO 9001, ISO/TS 16949 și ISO 14001.
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http://www.tesa.com/about-tesa/certifications-safety-information/certifications
http://www.tesa.com/about-tesa/locations-subsidiaries
http://www.tesa.com



