
tesa® 62010
Produkt Information
Kortetiketter

tesa® 62010 är en dubbelhäftande etikett för automatisk eller manuell applicering av kort på papper.
Etikettens öppna sida är tillverkad av reversibelt adhesiv som är optimerat för tillfällig fästning mot alla kortmaterial.
Etikettens motsatta sida, som ligger mot linern, består av ett permanent klister som möjliggör säker och pålitlig fixering av
papper.
Efter postningsförloppet kan kortet enkelt tas bort utan att lämna klisterrester eller fläckar. Detta gör tesa® 62010 till den
optimala lösningen vid postning av alla typer kort.

Egenskaper:
• Kan enkelt tas bort utan att lämna klisterrester eller skada kortet
• Hög vidhäftning mot alla korttyper och -material
• Hög bearbetningssäkerhet
• UV-pigment möjliggör detektering av sensoriska etiketter
• Upp till 10 000 etiketter/h kan appliceras automatiskt

Huvudanvändning
Adressetiketter

Teknisk information (medelvärden)

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

Tekniska data
• Häftförmåga på Stål (avtagbara

sidan)
0.3 N/cm

• Bärare material PETP
• Färg Transparent med

UV partiklar
• Total tjocklek 120 µm

• Typ av häftämne modifierad akryl
• Häftförmåga på Stål

(permanenta sidan)
4 N/cm

• Typ av liner Glassine

Egenskaper
• Avtagbar utan häftämnesrester Ja

Ytterligare information
Standardversion:
Etikettformat: 38 mm x 17 mm
Etiketter/rulle: 5000 st.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=62010

http://l.tesa.com/?ip=62010


tesa® 62010
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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