
tesa® 4124
produktne informacije
Odličen trak za zapiranje škatel za splošno uporabo

tesa® 4124 je odličen lepilni trak za pakiranje z nosilcem iz PVC folije in lepilom iz naravne gume. Odlično lepi na vse vrste
kartonov in zagotovi varno zaprtje srednje in zelo težkih kartonov. tesa® 4124 se odvija gladko in brez hrupa, zaradi česar je
4124 odlična rešitev za ročne odvijalce in strojno pakiranje.
Trak ne učinkuje negativno na proces recikliranja kartona, kot so to potrdila vodilna podjetja za recikliranje in papirnice.

Glavna aplikacija
tesa® 4124 se uporablja za ročno in avtomatizirano zapiranje srednje do zelo težkih kartonov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Tehnični podatki
• Nosilec PVC folija
• Skupna debelina 65 µm
• Vrsta lepila naravni kavčuk

• Raztezek pri pretrgu 60 %
• Natezna trdnost 60 N/cm

Lepljenje na
• jeklo 3.2 N/cm

Lastnosti
• Avtomatska aplikacija Da
• Ročna uporaba Da

• Enostavno potiskanje
• Odvijanje z malo hrupa Da

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®:    zelo dobro      dobro      povprečno      slabo

Dodatne informacije
Na teso® 4124 je možno enostavno tiskati. Na voljo v barvah: bel, rjav in transparenten

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse
tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo
se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih
izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem
načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.
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Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
http://l.tesa.com/?ip=04124

http://l.tesa.com/?ip=04124

