
tesa® 4713
Product Information
Клейка стрічка tesa® 4713 – CST з паперу зі стійких джерел

tesa® 4713 – це пакувальна стрічка загального призначення з основою, виготовленою з дрібного креп-паперу, і з
природним клейким матеріалом із каучуку. Паперова основа стрічки tesa® 4713 виготовлена з паперу, сировина для
якого постачається з лісогосподарств, що ефективно управляються та сертифіковані за стандартом FSC®, а також
з інших контрольованих ресурсів. Завдяки використанню природного клейкого матеріалу з каучуку досягається
високий рівень клейкості на будь-якій поверхні.

Main Application
• Склеювання картонних коробок
• Підходить для використання з легкими пакуваннями
• Надійна адгезія з мукулатурним картоном
• Може використовуватись у рекламних та презентаційних цілях
• Підходить як для ручних, так і для автоматичних диспенсерів
• Клейка стрічка, що піддається переробці згідно з методикою INGEDE

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для
цілей специфікації.

Technical Data
• матеріал основи папір
• Загальна товщина 125 µm
• Тип адгезиву натуральний

каучук

• Подовження при розриві 10 %
• Межа міцності на розрив 30 N/cm

Adhesion to
• Адгезія до сталі 2.8 N/cm

Properties
• автоматичне застосування так
• ручне застосування так

• Рветься руками
• Придатність для друку

Evaluation across relevant tesa® assortment:    very good      good      medium      low

Additional Information
Доступні кольори: білий, тютюновий.
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=04713

http://l.tesa.com/?ip=04713
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Exclusión de responsabilidad

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless 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. Therefore, 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.
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For latest information on this product please visit
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