tesa® 4313 PV12
Produkt Information

Premium packtejp av papper från hållbara källor
tesa® 4313 PV10 är en premium packtejp med pappersbärare och ett lösningsmedelsfritt häftämne av syntetiskt gummi.
Den rivtåliga premium pappersbäraren är tillverkad av papper från välskötta certiﬁerade skogar och andra kontrollerade
källor. tesa® 4313 PV10 är en tejp med ett syntetiskt häftämne av gummi som ger stark vidhäftning på en mängd olika
kartongkvaliteter och är därför idealisk för försegling av medeltunga och tunga kartonger. Bäraren är baserad på papper, ett
naturligt och hållbart material. Eftersom produkten är klorfri och bygger på derivat av enbart mineralolja kan tejpen tas bort
med hjälp av miljövänlig värmebehandling. Kombinationen av den certiﬁerade pappersbäraren och det lösningsmedelsfria
häftämnet av syntetiskt gummi gör vår premium packtejp av papper miljövänlig och återvinningsbar enligt INGEDE 12metoden. tesa® 4313 PV10 kan användas med manuella eller automatiska tejphållare och ﬁnns i färgerna brun och vit.
Premium packtejpen har en tryckbar yta.
Fördelar:
Återvinningsbar premium papperspacktejp enligt INGEDE 12-metoden</li>Idealisk för förslutning av medeltunga och
tunga kartongert (max 20 kg)</li>tesa® 4313 PV10 har en tryckbar yta och kan användas med manuella eller automatiska
tejphållare.</li>

Huvudanvändning
• tesa® 4313 PV12 är idealisk för förslutning av medeltunga och tunga kartonger.
• Denna packtejp av papper kan användas för marknadsföring av varumärken samt reklamändamål.
• tesa® 4313 PV12 passar manuella och automatiska tejphållare

Teknisk information (medelvärden)
Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för speciﬁkationer.

Papper
125 µm
Syntetgummi

Häftförmåga på
• Häftförmåga mot stål
Egenskaper
• Automatisk
• Manuell applikation

• Brottöjning
• Brottstyrka

6%
60 N/cm

9.5 N/cm
Ja
Ja

Jämförelse med motsvarande produktgrupp:

• Kan rivas av för hand
• Tryckbarhet
mycket god

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=NaN

god

medelgod

mindre bra
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Tekniska data
• Bärare material
• Total tjocklek
• Typ av häftämne
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Ansvarsfriskrivning

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
http://l.tesa.com/?ip=NaN
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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.

