
tesafilm® standart
Ürün Bilgisi

BNR 56110, 56142, 56144, 57206, 57207, 57208, 57225, 57226, 57380, 57381, 57382, 57383,
57384, 57385, 57386, 57387, 57388, 57391, 57397, 57398

Product Description
tesafilm® Standard, uzun ömürlü ve iyi yapışma sağlayan, ev ve ofis kullanımına uygun kendinden yapışkanlı bir film banttır.

Özellikler
• Şeffaf
• İyi yapışma
• Yüksek yırtılma direnci
• Kolay açma
• PP folyo ve solvent içermez yapışkan
• Mevcut tüm tesafilm® kesiciler için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme BOPP
• Yapışkan türü su bazlı akrilik

• Toplam kalınlık 44 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Çekme direnci 25 N/cm
• Yaşlanma direnci (UV) evet
• Hand tearability evet
• Düşük gürültülü açılma hayır
• Fotokopide görünmez hayır

• Solventsiz evet
• Yırtılmaya dayanıklı hayır
• Rulo açma kuvveti n/cm 2 N/cm
• Üstüne yazılabilir hayır
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Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Sa
yf

a 
2 

/ 2
 –

 it
ib

ar
en

 2
6/

02
/2

3 
– 

tr-
TR

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?cp=56110

http://l.tesa.com/?cp=56110

