
informacjaproduktowa  

St
ro

na
 1

 z 
1 

 - 
 D

at
a:

 0
7/

09
/2

01
9 

 - 
 p

l

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04190

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są
rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i
praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność
za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 4190
Taśma pakowa do otwierania kartonów bez użycia narzędzi

tesa® 4190 to taśma pakowa do otwierania pudełek i kartonów bez użycia narzędzi. Składa się z folii PP o grubości 28μm
i kleju z syntetycznego kauczuku. Główną cechą jest poszerzony pasek ochronny (tzw. fingerlift) - w kolorze czerwonym.
Produkt dostępny w wersji transparentnej lub z nadrukiem i o różnych wymiarach. Taśma nadaje się do aplikacji ręcznej i
automatycznej.

Właściwości produktu:

▪ eliminacja ryzyka uszkodzenia cennych towarów i wewnętrznego opakowania
▪ proste i bezpieczne otwieranie bez użycia noża, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
▪ bezpieczne i niezawodne zamknięte opakowania, dzięki mocnemu klejowi
▪ przyjazny dla środowiska, może zostać usunięta jednym szybkim ruchem, co prowadzi do lepszego recyklingu

Główne zastosowanie

Ręczne i automatyczne zamykanie kartonów o lekkiej i średniej masie

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika film PP
▪ Grubość całkowita 45 µm
▪ Typ substancji klejącej kauczuk sztuczny

▪ Przylepność do stali 5 N/cm
▪ Wydłużenie przy zerwaniu 145 %
▪ Odporność na rozciąganie 43 N/cm

Właściwości

▪ Nakładanie ręczne tak

http://l.tesa.com/?ip=04190&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

