
tesa® 64006
Produkt Information

Packtejp med Tryck och Manipuleringsskydd

Produktbeskrivning
tesa® 64006 är en packtejp med manipuleringsskydd, BOPP-bärare och häftämne av akryl, och kundens logotyp eller
varumärke kan tryckas på tejpen. Märkningen garanterar en hög individuell säkerhetsnivå under tillslutning och försegling,
då illustrationen på tejpen designas efter kundens önskemål med en speciell tryckprocess av hög kvalitet, så varje enskild
kunds behov tillgodoses.
Genom sina särskilda egenskaper bidrar tesa® 64006 till att minska förekomsten av stöld under transport och förvaring av
kartonger. Manipuleringsskyddet fungerar på två sätt: När tesa® 64006 tas bort från en låda märks denna med “ÖPPNAD”
på olika språk. Det tydliga meddelandet "ÖPPNAD" avslöjar att lådan har öppnats och förblir klart synligt – även efter
återförslutning av lådan. Tejpen utgör ett manipuleringsskydd eftersom papperskartongen inte kan återförslutas när tejpen
har rivits av. tesa® 64007 kan användas som en normal packtejp i dispensers eller maskiner som är utrustade med en
broms.

Ansökan
• tesa® 64006 är särskilt lämplig för försegling av pappkartonger som innehåller ett värdefullt eller konfidentiellt innehåll

som elektroniska produkter, värdefulla kläder/märkesvaror, tobaksprodukter och dokument
• Tejpen har ett manipuleringsskydd för optimal säkerhet vid förslutning av kartonger
• tesa® 64006 fungerar bäst på kartong av hög kvalitet; optimal prestanda kan inte garanteras på material av låg kvalitet

Teknisk information (medelvärden)

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

Produktinnehåll
• Bärare material BOPP
• Typ av häftämne Vattenbaserad akryl

• Total tjocklek 62 µm

Egenskaper
• Brottöjning 150 %
• Brottstyrka 42 N/cm

• Automatisk Ja
• Manuell applikation Ja

Häftförmåga
• Häftförmåga mot stål 2.8 N/cm

Ytterligare information
Man bör tänka på att för kartong av lägre kvalitet ska alltid vidhäftningen testas och att manipuleringsskyddet (läsbart
meddelande eller avrivna fibrer) inte kan garanteras.

Värde "vidhäftning/stål": ingen parameter för specifikationen, ej mätbar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=64006

http://l.tesa.com/?ip=64006
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Ytterligare information

Observera att "total tjocklek" för blåfärgad tejp är 66 µm.

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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