
tesa® 4313
PV0
Produkt Information
Packtejp med Hög Prestanda

tesa® 4313 har en pappersbärare med silikonfri slipbeläggning och ett syntetiskt häftämnesystem med gummi som inte
innehåller några lösningsmedel. Tejpen är en miljövänlig emballage- och packtejp. Bärarmaterialet är baserat på papper, ett
naturligt och hållbart material. Eftersom produkten är klorfri och enbart baserad på derivat av mineralolja är borttagningen
med värmebehandling miljövänlig
Försegling med tesa® 4313 kan stå emot korta stötar, och pappret är väldigt töjbart – faktiskt dubbelt så töjbart jämfört med
liknande, konventionella papperstejper. Papperstejpen kan användas på en mängd olika kartongkvaliteter. Förseglingen blir
väldigt hållbar eftersom produkten kombinerar bra vidhäftning med god draghållfastighet. Tejpen kan användas för hand
eller med en dispenser.

Huvudanvändning
• tesa® 4313 är en miljövänlig packtejp
• Papperstejpen är idealisk för förslutning av lätta och medeltunga kartonger
• Tejpen kan appliceras manuellt eller med automatiska förseglingsmaskiner
• Packtejpen finns i brunt och vitt
• Det går att skriva ut på tesa® 4313

Teknisk information (medelvärden)

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

Tekniska data
• Bärare material Papper
• Total tjocklek 107 µm
• Typ av häftämne Syntetgummi

• Brottöjning 6 %
• Brottstyrka 60 N/cm

Häftförmåga på
• Häftförmåga mot stål 7.5 N/cm

Egenskaper
• Automatisk Ja
• Manuell applikation Ja

• Kan rivas av för hand
• Tryckbarhet

Jämförelse med motsvarande produktgrupp:    mycket god      god      medelgod      mindre bra

Ytterligare information
Tillgängliga färger: brun och vit. tesa® 4313 är tryckbar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=04313

http://l.tesa.com/?ip=04313
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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/?ip=04313
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