
tesafilm® Eco & Clear ecoLogo®
Produkt Information

BNR 56997, 57035, 57043, 57046, 57049, 57069, 57070, 57074, 57968, 57969

Produktbeskrivning
Vår tesafilm® eco & clear tesafilm® självhäftande tejp finns även i ett miljövänligt alternativ.

Egenskaper
• Folie och kärna tillverkat av 100 % återvunnen plast
• Lösningsmedelsfritt häftämne
• Transparent, klar kvalitet
• Nästan osynlig på de flesta ytor
• Hög åldersbeständighet
• Tyst avrullning
• Förpackning: 80 % återvunnen kartong
• Passar i alla tesafilm® handhållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för
specifikationer.

Produktinnehåll
• Bärare material BOPP
• Återvunnen 100 %

• Typ av häftämne Vattenbaserad akryl
• Total tjocklek 52 µm

Egenskaper
• Brottöjning 20 %
• Brottstyrka 50 N/cm
• Ålders beständighet (UV) Ja
• Avvecklingskraft n/cm 2.6 N/cm
• Fri från lösningsmedel Ja
• Hand tearability Nej

• Kopieringsneutral Ja
• Lämpliga underlag Kartong, Papper
• Skrivbar Nej
• Stark brottstyrka Nej
• Tyst avrullning Ja
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?cp=56997

http://l.tesa.com/?cp=56997


tesafilm® Eco & Clear ecoLogo®
Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?cp=56997
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