
Самоклеючі рішення tesa® для галузі 
суднобудування та судноплавства

ВІД НОСА ДО КОРМИ
 НАДІЙНІСТЬ 



Монтаж Захист

Спеціальні стрічки

Підлогове покриття Сходи

Стрічки проти ковзання

Дзеркала,	панелі,	накладки Каюти

Маркування,	кріплення	
й	обмотка	(джгутування)	
проводів

Теплоізоляція труб і 
нагрівальних елементів

•	 Висока	адгезія	для	міцного	з’єднання
•	 Стійкість	до	атмосферних	та	інших	впливів
•	 Безліч	варіантів	товщини
•	 Відмінна	альтернатива	механічному	кріпленню	та	

рідкому клею

•	 Адаптація	до	поверхні
•	 Захист	поверхні	від	ушкоджень	під	час	збирання,	

транспортування та берігання
•	 Чисте	видалення	без	слідів	клею
•	 Продукти	для	захисту	внутрішніх	і	зовнішніх	повер-

хонь

•	 спеціальний	асортимент	для	обмотки	та	захисту	
проводів і кабелів

•	 асортимент	стрічок	проти	ковзання
•	 алюмінієві	стрічки	для	систем	опалення,	вентиляції	

та кондиціонування

Розроблено для експлуатації, 
обслуговування й ремонту

Наша пропозиція
Ми є одним із провідних постачальників клейких стрічок 
для	 галузі	 суднобудування	 та	 пропонуємо	 широкий	
асортимент	 продуктів,	 розроблених	 для	 експлуатації,	
обслуговування й ремонту плавучих засобів. Саме тому 
компанія tesa стала вартим довіри партнером у морській 
індустрії.	Наша	сильна	сторона	–	це	здатність	відповіда-
ти	вашим	вимогам!

Наш досвід
Ми	 пропонуємо	 набагато	 більше,	 ніж	 просто	 стрічку.	
Наші	профільні	фахівці	з	продажу	та	інженери-техноло-
ги мають значні знання щодо застосувань в області суд-
ноплавства та суднобудування й завжди готові поділи-
тися своїм досвідом із вами

Наша обіцянка
Ми	сповнені	рішучості	допомогти	вам	удосконалити	ваші	
процеси	експлуатації,	обслуговування	та	ремонту	за	до-
помогою	 наших	 унікальних	 рішень	 на	 основі	 клейких	
стрічок!

НАДІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ВИМОГЛИВИХ ПРОЕКТІВ 
У СУДНОБУДУВАННІ

Маскування

Дизайнерське фарбування судна
•	 Чіткі	й	акуратні	межі	фарбування.
•	 Чудова	гнучкість	для	оптимального	
 дизайнерського фарбування.

Фарбування великої площі поверхонь
•	 Надійна	фіксація	маскувальних	матеріалів	для	

захисту великої площі поверхонь від розпилен-
ня фарби.

•	 Надійна	адгезія	на	різноманітних	поверхнях
•	 Чудове	закріплення	фарби	та	шпаклівки	на	

зовнішній	стороні	стрічки.
•	 Легкість	видалення	навіть	після	гарячої	сушки.

Дизайнерське 
фарбування судна

Фарбування великої 
площі поверхонь

Від загального застосування до високоспеціалізовано-
го	маскування	–	наші	продукти	мають	необхідну	функ-
ціональність й ефективність для вимогливих застосу-
вань	під	час	експлуатації,	 обслуговування	 та	ремонту	
яхт	й	інших	суден.

Наші	двосторонні	стрічки	надають	безліч	можливостей	
для оптимізації вимогливих застосувань у тимчасовому 
або	перманентному	монтажі,	включно	з	фіксацією	під-
логових	покриттів,	кріпленням	дзеркал,	захисних	 і	де-
коративних	панелей,	накладок,	профілів	та	 інших	еле-
ментів дизайну.

Для захисту чутливих поверхонь і критично важливих 
компонентів	ми	пропонуємо	наші	стрічки	для	захисту	по-
верхні,	які	зазвичай	використовуються	із	захисною	плів-
кою та забезпечують необхідний рівень захисту проти 
подряпин	і	пошкоджень	від	пилу	та	бруду	в	процесі	уста-
новки,	експлуатації,	обслуговування	й	ремонту.

На	додаток	до	продуктів	для	маскування,	монтажу	та	
захисту ми також пропонуємо асортимент високоспе-
ціалізованих	продуктів	і	системних	рішень:
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Маскування

tesa® 4104/4204
Стрічки на основі ПВХ-
плівки й каучукового
клею

•	 Забезпечують	чіткі	та	рівні	краї	під	час	багатоколірного	
фарбування

•	 Доступні	в	різних	колірних	варіантах

tesa® 4174 Стрічка на основі м’якої ПВХ-
плівки й каучукового клею

•	 Гарне	прилягання	до	різноманітних	поверхонь

tesa® 4309
Стрічка на основі 
крепованого паперу й 
каучукового клею

•	 Висока	термостійкість	для	гарячої	сушки
•	 Відмінне	закріплення	фарби	на	зовнішній	стороні

tesa® 4319
Сильно крепована 
паперова стрічка з 
каучуковим клеєм

•	 Ідеальний	варіант	для	маскування	на	вигнутих	лініях
•	 Добре	підходить	для	шорстких	і	нерівних	поверхонь

tesa® 4338 Слабо крепована паперова 
стрічка з каучуковим клеєм

•	 Її	добре	видно	завдяки	яскравому	кольору
•	 Дуже	зручна	у	використанні
•	 УФ-стійкість	для	тимчасового	застосування	на	вулиці

tesa® 4342 Стрічка на основі гладкого 
паперу й акрилового клею

•	 Дуже	зручна	у	використанні,	гарне	прилягання	до	поверхні
•	 Створює	чіткі	та	рівні	межі	фарбування
•	 Застосування	на	вулиці	до	трьох	тижнів

Монтаж

tesa® 4952/62935
Стрічки на основі спіненого 
ПЕ й акрилового клею 
підвищеної. клейкості

•	 Чудова	початкова	адгезія
•	 Підходять	для	застосування	на	вулиці:	стійкість	до	УФ,	

атмосферних впливів і старіння

tesa® 4964 Гнучка	тканинна	стрічка	з	
каучуковим клеєм

•	 Підходить	для	монтажу	на	нерівних	поверхнях
•	 Видаляється	після	використання

tesa® 4965 ПЕТ-стрічка з акриловим 
клеєм підвищеної клейкості

•	 Висока	міцність	кріплення	навіть	на	поверхнях,	що	
погано приклеюються

•	 Витримує	великі	навантаження	та	нагрівання

tesa® 4970 ПВХ-стрічка з акриловим 
клеєм підвищеної клейкості

•	 Висока	липкість	і	моментальна	адгезія
•	 Хороша	міцність	кріплення	на	шорсткуватих	або	
запорошених	поверхнях

•	 Підходить	для	тривалого	застосування

tesa® ACXplus 
704x/706x

Стрічка на основі спіненого 
акрилу та модифікованого 
акрилового клею

•	 Висока	сила	адгезії	та	розсіювання	напруги
•	 Компенсація	теплового	розширення	компонентів
•	 Підходить	для	монтажу	емблем,	декоративних	елементів	і	

табличок

tesa® 92105/
92108/92111

Стрічки на спіненій основі 
з клеєм для НЕП*

•	 Висока	початкова	міцність	кріплення	на	пластику
•	 Стійкість	до	вологи	та	старіння
•	 Дуже	хороші	герметичні	властивості

Захист

tesa® 4368 Поєднання покривної 
плівки та малярної стрічки

•	 Рішення	2	в	1	для	маскування	великих	площ
•	 Чіткі	межі	фарбування	та	лакування
•	 Підходить	для	гладких	і	злегка	текстурних	матеріалів

tesa® 4438
Міцна стрічка на основі 
гладкого паперу й 
акрилового клею

•	 Підходить	для	захисту	під	час	транспортування	та	зберігання
•	 Підходить	для	короткочасного	високотемпературного	

маскування
•	 Підходить	для	зовнішніх	малярних	і	ремонтних	робіт

tesa® 4662/4688
Тканинні стрічки з ПЕ-
покриттям і каучуковим 
клеєм

•	 Сильна	адгезія	навіть	на	шорсткуватих	поверхнях
•	 Легко	розмотуються	та	видаляються	після	використання

tesa® 4848
ПЕ-плівка для захисту 
поверхні з акриловим 
клеєм

•	 Тонка	прозора	плівка
•	 Стійкість	до	УФ	для	застосування	на	вулиці
•	 Делікатний	клей	для	легкого	видалення

tesa® 4651/4661
Тканинні стрічки з 
акриловим покриттям і 
каучуковим клеєм

•	 Висока	адгезія	навіть	на	шорсткуватих	поверхнях
•	 Міцна,	стійка	до	стирання	основа
•	 Доступні	в	кількох	колірних	варіантах

Спеціальні стрічки

tesa® 4163 Стрічка на основі ПВХ-плівки 
з акриловим клеєм

•	 Хороша	термостійкість	і	стійкість	до	старіння
•	 Відривається	вручну
•	 Вогнетривка

tesa® 60632 Алюмінієва стрічка з 
акриловим клеєм

•	 Підходить	для	перманентних	застосувань
•	 Надійний	бар’єр	проти	вологи,	газів	і	парів
•	 Довговічна,	відбиває	нагрів	і	світло
•	 Вогнетривка	за	стандартом	IMO	2010	FTPC,	Частина	5

tesa® 60950/51/52 ПВХ-стрічки з покриттям і 
сильним акриловим клеєм

•	 Для	застосування	в	приміщенні	та	на	вулиці
•	 Застосовуються	в	різних	місцях,	які	потребують	надійного	
зчеплення,	для	запобігання	ковзанню

tesa®	6973	PV3
Крихка	акрилова	плівка	з	
модифікованим акриловим 
клеєм

•	 Високий	контраст	і	відмінна	точність	маркування
•	 Стійкість	до	нагрівання,	стирання	та	хім.	речовин
•	 Не	видаляється	без	руйнування	етикетки

Вироби	tesa®	доводять	свою	вражаючу	якість	у	важких	умовах	день	за	днем	і	регулярно	піддаються	суворому	контролю.	Усю	інформацію	та	рекомендації	наведено	з	огляду	на	наші	
знання	та	на	основі	нашого	практичного	досвіду.	При	цьому	tesa	SE	не	дає	жодних	гарантій,	виражених	явно	або	таких,	що	маються	на	увазі,	зокрема	(але	не	виключно)	можливих	
гарантій	товарної	придатності	або	придатності	для	конкретних	цілей.	Таким	чином,	користувач	несе	відповідальність	за	рішення	про	те,	чи	підходить	продукт	tesa®		для	конкретної	
мети	та	чи	відповідає	практиці	застосування	користувачем.	Якщо	у	вас	виникнуть	будь-які	сумніви,	наші	фахівці	технічної	підтримки	будуть	раді	проконсультувати	вас.

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ
Наші продукти для галузі судноплавства й суднобудування



tesa.com

Наша	система	управління	сертифікована	згідно
зі	стандартами	ISO	9001,	IATF	16949	та	ISO	14001.
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