
tesa® 6256
Produkt Information
Dispenser för påsförslutning

tesa® 6256 är en professionell påsförslutare för små och medelstora påsar som väger upp till 3 kg. Alla påsar av plast
eller papper med en vriden halsdiameter på upp till 6 mm kan förslutas effektivt med påsförslutaren tesa® 6256. För
att försluta en påse ska tejpen placeras så att den sida där limmet sitter är vänd uppåt medan den lindade påshalsen
dras genom springan i enheten, och därefter täpps påsen till med en ringförslutning som tejpas fast på påsens hals.
Dispensern är en skräddarsydd lösning från tesa® för idealisk och smidig användning av tesa®-tejp. Rekommenderade
tesa®-produkter: filmtejp, tesa® 4104 eller 4205; papperstejp, tesa® 4328. Tejpdispensern kan fästas med skruvar på alla
bord och arbetsplatser

Huvudanvändning
• tesa® 6256-handdispensern är idealisk för förslutning av små och medelstora påsar av plast och papper.

Teknisk information (medelvärden)

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

Tekniska data
• Core diameter 3 tum
• Typ av tejp Enkelt häftande
• Användning Förpackning
• Längd 185 mm
• Inställningar Manuell

• Vikt 610 g
• Max rull diameter 130 mm
• Typ av applikator Bord
• Max rulle bredd 12 mm

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=06256

http://l.tesa.com/?ip=06256

