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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=06930

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® 6930 Laser-Label
Wysokiej jakości etykieta do zabezpieczania wartościowych produktów

tesa® 6930 to dwuwarstwowa, krucha folia akrylowa.
Znakowanie i cięcie jest uzyskiwane przez laser w jednym etapie, co pozwala uzyskać każdą pożądaną formę etykiety,
korzystając tylko z jednego materiału. Podłoże jest wysoce odporne na działanie substancji chemicznych, ścieranie,
temperatury i starzenie.
Wysokiej klasy produkt stosowany jest jako system identyfikacji produktu podczas jego całego cyklu życia, a także jako nośnik
danych
Dostępny w kolorze: czarny (błyszczący, matowy), srebrny (błyszczący, matowy), biały (błyszczący)

Główne zastosowanie

▪ Wysoki kontrast i doskonała precyzja oznaczania
▪ Bardzo odporny na temperaturę, ścieranie i chemikalia
▪ Zabezpieczenie przed otwarciem: manipulacja pozostawia widoczny ślad
▪ Próby usunięcia powodują zniszczenie etykiety
▪ Elastyczne formatowanie i projektowania etykiet: znakowanie i cięcie laserem
▪ Wydajny: Zastępuje wiele etykiet gotowych
▪ Just-in-time produkcji zmniejsza potrzeby składowania

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika akryl
▪ Zabezpieczenie przed otwarciem tak
▪ Siła oderwania od nośnika 0,5-10 cN/cm
▪ Typ substancji klejącej akryl

▪ Przylepność > 1.8 N/cm
▪ Typ paska zabezpieczającego papier pokryty
▪ Waga paska zabezpieczającego 120 g/m²

Właściwości

▪ Możliwość zadrukowania
▪ Odporność termiczna krótkoterminowa 270 °C
▪ Odporność termiczna długoterminowa 120 °C
▪ Odporność na starzenie (UV)
▪ Mrozoodporność -40 °C

▪ Odporność na wilgoć
▪ Odporność na chemikalia
▪ Odpowiedni laser CO2, Nd:YAG,

Yb:YAG
▪ Warunki przechowywania 23°C,50% RH,

Przechowywany
w oryginalnych
kartonach

Ocena dla istotnych właściwości produktów:     bardzo dobra       dobra       średnia        niska

http://l.tesa.com/?ip=06930&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products
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tesa® 6930 Laser-Label
Wysokiej jakości etykieta do zabezpieczania wartościowych produktów

Dodatkowe informacje

Wymiary standardowe:
Szerokość: 100mm i 120mm. Długość: 300m

Asortyment i dane techniczne:
6930 PV3 czarny / biały z połyskiem: przylepność 25g / m², 100μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 04
6930 PV3 czarny / biały matowy: przylepność 25g / m², 100μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 28
6930 PV3 srebrny / czarny błyszczący: przylepność 25g / m², 110μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 35
6930 PV3 srebrny / czarny matowy: przylepność 25g / m², 110μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 34
6930 PV3 biały / czarny błyszczący: przylepność 25g / m², 118μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 08

Specjalna odmiana:
6930 PV6 czarno-biały z połyskiem: przylepność 35g / m², 145μm grubości bez paska ochronnego. Kod koloru: 04
Szerokość: 100mm i 120mm. Długość: 200m
Opcjonalnie: 6930 PV6 UV-Footprint klej (AF48):
tesa ® 6930 AF48 PV6 wyposażony jest w specjalny klej akrylowy zawierające cząstki fluorescencyjne, które wnikają w głąb
podłoża pozostawiając ślady widoczne pod ultrafioletem ("UV-Footprint"). Ten szczególny wariant jest dostępny na żądanie jako
PV6 (czarny / biały z połyskiem, przylepność 35g / m², 145μm grubości bez liner'a. Kod koloru:. 04).

http://l.tesa.com/?ip=06930&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

