
DOUBLE UP
En dubbelhäftande och en enkelhäftande demobox med tesa tejp

tesa® FOKUSSORTIMENT



AGENDA

1. Introduktion av demoboxarna

2. Enkelhäftande tejper

• Reparation 

• Maskering och ytskydd

• Strapping 

3. Dubbelhäftande tejper

• tesa® ACXplus

• Filmtejp

• Skumtejp

• Non-woven

• Powerstrips

• Vävtejp

4. Double up concept

• Sambesök

• Material



DEMOBOX
Introduktion

• Utöka tejpsortimentet med de mest sålda specialtejperna för 

enkel- och dubbelsidiga produkter

• ”Double Up” fördubbla försäljningen

• Som hjälpmedel två demoboxar, en med enkelhäftande tejp

och en med dubbelhäftande tejp



DEMOBOX
Produktsortiment 

Enkelhäftande demobox

Reparation Maskering och ytskydd

Strapping

Dubbelhäftande demobox

tesa® ACXplus Filmtejp

Skumtejp Non-woven

Powerstrips Vävtejp



Inom reparation används många olika typer av tejp:

Vävtejp tesa® 4688

• Lätta att riva av för hand

• Ju tätare trådar destu bättre kvalitet

(mesh = antal trådar pr. inch)

PVC-tejp tesa® 4163

• Mjuka och flexibla tejper

• Elektrisk isoleringstejp

• Åldersbeständiga

• Många olika färger

Silikontejp tesa® 4600

• Självvulkaniserande

• tesa Xtreme Condition fäster på de 

flesta svåra underlag så som oljiga, 

dammiga och fuktiga

DEMOBOX ENKELHÄFTANDE TEJP
Reparation

Olika typer av vävtejper:



REPARATION
Produkter och användning

Topcoat
Plastskikt
Väv
Häftämne

Användning

• Mycket stark vävtejp (55 mesh) för många olika reparationer

• Sammanfogning och tätning av rör och ventilationskanaler

• För fixering av kraftiga bygg- och skyddsfolier

• Förslutningar och skarvningar

• Används även för märkning och maskering

• Potentiella kunder: professionella hantverkare, bygg- och rörfirmor. 

Även certifierad för kärnkraftverk

Produktegenskaper

• Hög draghållfasthet jämfört med konventionell silvertejp

• Mycket hög häftförmåga även på grova och smutsiga ytor 

(betong, murverk och träbjälkar m.m.)

• Perfekt vidhäftning även vid kalla förhållanden

• Vattenavvisande och tål upp till 95°C

• Enkel att riva av för hand

• AREVA-certifierad för användning

på kärnkraftverk

• Finns i svart, grå, vit, blå och röd

tesa® 4688 Premium vävtejp



REPARATION
Produkter och användning

Användning

• Specialutvecklad för mycket krävande uppgifter – för isolering, 

märkning, buntning, reparation och skarvning 

• Består av mjuk PVC och är idealiskt lämpad för elektriska 

applikationer, upp till 7000 volt. 

• Som en isoleringstejp och för att markera kablar

• Potentiella kunder: elinstallatörer, bygg och rörfirmor

Produktegenskaper

• Hög UV- och temperaturresistens

• Robust och kan användas utomhus upp till 104 veckor

• Temperaturtålig upp till 105˚C

• Beständig mot syror och lösningsmedel

• Svart, vitt, grå, gul, röd och blå

tesa® 4163 Mjuk PVC Premium



REPARATION
Produkter och användning

Användning

• Silikontejp, som häftar på sig själv

• För både permanenta och tillfälliga användningar

• För högtrycksläckage upp till maximalt 12 bar

• Kan användas för isolering av kablar och elektriska komponenter 

upp till 8000 volt

• Kan även användas under vatten

• Olika former av buntning, säkring, lindning och reparationer

• Potentiella kunder: VVS-butiker, marin företag och profesionella

hantverkare

Produktegenskaper

• Tejpen är så flexibel att den kan formas efter alla ytor och former

• Omedelbar förslutning genom självvulkanisering

• Fäster enkelt på de flesta underlag, även smutsiga och oljiga

• Lämnar inga häftämnesrester

• Tål temperaturer från ÷65°C till +260°C

• Finns som svart och transparent

tesa® 4600 Xtreme Conditions



Tejp för maskering och skydd av ytor:

Maskeringstejp tesa® 4334

• Både inom- och utomhus

• Skarpa färgkanter

• Brett tesa sortiment för många olika

typer av maskering, pulverlackering, 

sandblästring mm.

Ytskyddstejp tesa® 51136

• Skydd av större ytor under produktion

och transport

• För maskering

• Flexibel tejp

DEMOBOX ENKELHÄFTANDE TEJP
Maskering och ytskydd



MASKERING OCH YTSKYDD
Produkter och användning

Användning

• Maskeringstejp för släta ytor med enkel struktur

• För all sorts färg och lack

• Avsedd för inomhusbruk

• Potentiella kunder: yrkesmålare, marin, plast och byggindustrin

Produktegenskaper

• Ger extra skarpa och tunna färgkanter

• Avlägsnas utan att efterlämna häftämnesrester efter användning i 

upp till 6 månader inomhus och 8 veckor utomhus

• Tål 120˚C i ca 30 minuter

• Bärarmaterial av tunt och extremt rivtåligt papper (washi) – 90µm

• Akrylhäftämne: åldersbeständig och UV-resistant

• Mjuk och lätt transparent tejp för enkel och precis påföring

• Enkel att ta bort

tesa® 4334 Precision Mask maskeringstejp



MASKERING OCH YTSKYDD
Produkter och användning

Användning

• Maskeringstejp för släta ytor med enkel struktur (metall, plast, glas och

lackerade ytor)

• Maskering av stora ytor, på plastdelar vid yrkesmässig målning

• Som skyddstejp under produktionen eller under transport av känsliga

produkter

• Skyddar olika ytor mot smuts och skador

• Interiörskyddstejp

• Avsedd för både inom- och utomhusbruk

• Potentiella kunder: marin, plast, metall och fordonsindustrin samt 

byggföretag

Produktegenskaper

• Polyetentejp med akrylhäftämne

• Flexibel och formas med ytan

• Tål upp till 100˚C i ca en time

• Tål vatten

• Kan avlägsnas utan att efterlämna häftämnesrester

• Akrylhäftämne: åldersbeständig och UV-resistant

• 51136 PV2 är en version med högre vidhäftning för ojämna ytor och mattor

tesa® 51136 PE-tejp för ytskydd



Strapping- och filamenttejp kan användas för många olika applikationer

tesa® 51128 och tesa® 4289

• Generella applikationer vid transport, 

buntning och bandning

• Transport av farligt gods

• Skydd av ytor vid transport

• Bygg och möbelindustrin

• Vitvaror och kontorsutrustning

• Livsmedelsindustrin

• Metallindustrin 

• Rörledningar och kablar

DEMOBOX ENKELHÄFTANDE TEJP
Strapping (bandning- och buntningstejp)

tesa® 4289

tesa® 51128 



STRAPPING
Produkter och användning

Användning

• Säkring av lastpallar

• Skyddar kanter och andra ytor tex. inom båtindustrin

• Potentiella kunder: transportföretag, alla möjliga produktioner där 

varor sänds på pallar eller transport av tyngre och farligt gods

Produktegenskaper

• Stark polypropylen buntningstejp med speciellt lösningsmedelsfritt

naturgummihäftämne

• Skadar inte ytan på vanliga tryckta eller etiketterade kartonger;

kan tas bort utan att skada ytan

• EAN kod/text kan ses genom tejpen

tesa® 51128 PP Buntningstejp



STRAPPING
Produkter och användning

Användning

• Pallsäkring, buntning, förstärkning

• Förpackning av tunga föremål

• Endtabbing och skarvning 

• Maskering, ytskydd av glas, metall och andra ytor

• Buntning av tunga stålrör

• Fixering av vindrutor/fönster medan lim torkar

• Potentiella kunder: metallföretag, produktion av olika typs rör, 

offshore och kabelindustrin 

Produktegenskaper

• Extra stark bandningstejp

• Lämnar inte häftämnesrester vid borttagning

• Hög töjbarhetsstyrka och liten förlängning

• Värme och köldtålig

• Hög häftförmåga, nötningsbeständig

tesa® 4289 Extraförstärkt bandningstejp



Enkelhäftande tejper

DEMOBOX



tesa® ACXplus 7074 Filmtejp tesa®4965 och tesa®64621

Skumtejp tesa® 4952 Non-woven tesa® 4959

Powerstrips tesa® 58000 Vävtejp tesa® 4964

DEMOBOX DUBBELHÄFTANDE TEJP

• tesa har ett brett sortiment av dubbelhäftande tejper 

och i denna demobox har vi några alternativ

• Dubbelhäftande tejperna är indelade i följande 

kategorier:

- ACXplus

- Filmtejp

- Skumtejp

- Non-woven

- Powerstrips

- Vävtejp

• Det finns otaliga applikationer för dessa olika

dubbelhäftande tejper, val av tejp beror på många

olika faktorer bla:

- Materialen som skall sammanfogas: lätta, 

tunga, polära/non-polära (tex. teflon)

- Underlaget jämnt/grovt

- Temperatur

- Permanent eller borttagbar



DUBBELHÄFTANDE TEJP
Produkter och användning

Användning

• Hög vidhäftning på grova, ojämna och svårhäftande material

• Säker montering under lång tid både för inom- och utomhusbruk

• Utjämning av spänningar, stöt- och ljuddämpning

• Kompenserar för värmeexpansion

• Exempel på montering av metall, profiler, dörrar, fönster, paneler och 

andra tunga föremål. Truckar, kranar och tex. hisskabiner

• Potentiella kunder: dörr och fönster tillverkare, byggföretag, fordons 

och metallindustrin

Produktegenskaper

• Viskoelastisk akryltejp

• Sitter säkert

• Hög beständighet mot temperaurer, väderlek, UV och kemisk

påverkan även enastående köldchocksresistans

• Tejpen tar upp små ojämnheter i underlaget

tesa® ACXplus 7074 Svart akryltejp

Skyddsliner

Ren akryl

Skummad akryl

Ren akrylat



DUBBELHÄFTANDE TEJPER

Användning

• Kan monteras på släta och tillräckligt fasta ytor, som glas, kakel, 

gips, trä och de flesta plaster

• Lätta och medeltunga föremål

• Lämplig även för icke-polära underlag

• Exempel på montering av skyltar, plastdelar, profiler, trädelar och 

elektronik

• Potentiella kunder: list, profil och skylttillverkare, möbel- elektronik 

och plastindustrin

Produktegenskaper

• Säker, snabb och permanent fastsättning

• Tål höga temperaturer och är UV- och åldersbeständig

• Osynlig montering, kristallklar

• Extra tunn, formbar

• Kan användas både inne och ute, 

tesa® 4965 Dubbelhäftande filmtejp

Skyddsliner

Akrylhäftämne

PE film

Akrylhäftämne

Produkter och användning



DUBBELHÄFTANDE TEJPER
Produkter och användning

Användning

• Universal monteringstejp för lätta föremål på släta och tillräckligt

fasta ytor, så som, papper, kartong och de flesta plaster 

• För inomhusbruk

• Montering av dekorativa element och paketeringsmaterial

• Sammanfogning av folie, tyger, pappers- och plastmaterial

• Potentiella kunder: plastindustrin och tillverkare av packmaterial/ 

emballage gjort av papper och kartong

Produktegenskaper

• Säker, snabb och permanent fastsättning

• Osynlig montering, kristallklar

• Hög häftförmåga

• Extra tunn, formbar

• För inomhusbruk

tesa® 64621 Dubbelhäftande filmtejp

Skyddsliner

Syntetgummihäftämne

PP folie

Syntetgummihäftämne



Användning

• Kan monteras på grova och ojämna ytor, kakel, lackerat trä, tapeter 

och de flesta plaster

• Bra då man behöver en lite tjockare tejp för att fylla luckor/hål

• Utjämning av spänning och stötdämpning

• Exempel på montering av skyltar, plastdelar, profiler, tavlor, speglar, 

paneler och dekorativa föremål

• Potentiella kunder: lister, profiler och skylttillverkare, möbel- och 

plastindustrin

Produktegenskaper

• Säker, snabb och permanent fastsättning

• Sitter säkert

• UV- fukt- och åldersbeständig

• Tejpen tar upp små ojämnheter i underlaget

DUBBELHÄFTANDE TEJPER
Produkter och användning

tesa® 4952 Dubbelhäftande skumtejp

Skyddsliner

Akrylat

PE skum

Akrylat

Skumbärare med akrylat



DUBBELHÄFTANDE TEJPER
Produkter och användning

tesa® 4959 Non-woven tejp

Användning

• Monterings- och skarvtejp

• Montering av skyltar, foton och affischer mm.

• Skarvning av pappers- och filmbanor

• För bilinredning (textiler)

• Olika former av prefixation

• Potentiella kunder: textil och pappersindustrin, för företag som gör 

POS och displaymaterial

Produktegenskaper

• Hög vidhäftning och rivbar förhand

• UV- och åldersresistens samt resistent mot mjukgörare

• Extra tunn och formbar

Skyddsliner

Modifierad akrylhäftämne

Non-woven

Modifierad akrylhäftämne



Användning

• Enkel och säker montering på de flesta underlag

• Exempel på montering av temporära skyltar, dekorationer, lättare 

föremål och plastdelar

• Potentiella kunder: skyltproducenter, hobbybutiker och reklamföretag

Produktegenskaper

• Kan enkelt tas bort igen utan häftämnesrester

• Skadar ej ytorna

• Bärförmåga upp till 2 kg på släta ytor

• 10 remsor / box

DUBBELHÄFTANDE TEJPER
Produkter och användning

Skyddsliner

Powerstrips® Deco häftämne

tesa® 58000® Powerstrips® Dubbelhäftande remsor



DUBBELHÄFTANDE TEJPER
Produkter och användning

Användning

• Stark och flexibel vävtejp

• Lämplig för grova ytor

• En universal tejp för många olika applikationer, passar utmärt för  

mattläggning och även skarvning

• Potentiella kunder: teatrar, hallar, monterbyggare och andra

byggföretag

Produktegenskaper

• Stark och flexibel vävtejp

• Hög vidhäftning och rivbar förhand

• Både för permanent och tillfällig användning

tesa® 4964 Dubbelsidig vävtejp



Dubbelhäftande tejp

DEMOBOX



DEMOBOX
Double up koncept

• Utöka tejpsortimentet med de mest sålda specialtejperna för enkel- och 

dubbelsidiga produkter

• ”Double Up” fördubbla försäljningen

• Som hjälpmedel två demoboxar, en med enkelhäftande tejp och en med 

dubbelhäftande tejp

• tesa erbjuder gemensamma sambesök ut till slutkund

- vi demonstrerar tejp, ni gör upp affärens villkor med kunden

• För varje gemensamt sambesök hos er kund som leder till en order om 

minimum 5000 kr ex. moms (inköpsvärde till tesa) får ni möjligheten att

välja en tesa reklamprodukt under given period



• Två demoboxar (med enkel- och dubbelhäftande tejper)

• Produktöversikter

• “Double Up” broschyr gällande Sales Club aktivitet och sortiment

• Våra försäljares expertis och produktutbildning till er personal

Material

DEMOBOX



TACKAR

Kontaktinformation: cs.se@tesa.com  Tel: +46 (0) 300-553 50 tesa.se



tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical 

experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular 

purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.


