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Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=04124

tesa® ürünleri, her gün zorlu koşullar altında etkileyici bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamaktadır ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi
tutulmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan tüm teknik bilgi ve veriler, pratik deneyimlerden elde edinilen bilgimize dayalıdır. Bu bilgiler ortalama değerler
olarak kabul edilebilir,  şartname olarak değerlendirilmesi uygun değildir. tesa SE, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığını ve tercih ettiği
uygulama yöntemine uygun olup olmadığını kendisi belirlemekle sorumludur. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size
danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır.

tesa® 4124
Premium Genel Amaçlı Koli Bandı

tesa® 4124, PVC taşıyıcılı ve doğal kauçuk yapışkanlı premium ambalaj bandıdır. Her tür karton koli üzerinde kusursuz
performans sergiler, orta ve ağır karton kolilerin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar. tesa® 4124 düzgün ve sesiz bir
şekilde açılır ki bu da 4124'ü manuel bant kesme makinası ve otomatik ambalajlama ekipmanlarında kullanım için ideal hâle
getirmektedir.

Önde gelen geri dönüşüm ve kağıt üreticisi firmalar tarfından da onaylandığı üzere, ürün geri dönüşüm prosesinde engel teşkil
etmez.

Ana Uygulama

tesa® 4124 orta ilâ ağır aralıktaki kartonların manüel ve otomatik paketlenmesi için kullanılır.

Teknik Veriler

▪ Taşıyıcı malzemesi PVC film
▪ Toplam kalınlık 65 µm
▪ Yapışkan türü doğal kauçuk

▪ Çeliğe yapışma 3.2 N/cm
▪ Kopma anındaki uzama 60 %
▪ Çekme direnci 60 N/cm

Özellikler

▪ Otomatik uygulama evet
▪ Elle uygulama evet

▪ Baskı yapılabilirlik
▪ Düşük gürültülü rulo açma evet

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi:     çok iyi       iyi       orta        düşük

Ek Bilgiler

tesa® 4124 kolayca baskı yapılabilir özelliktedir. Mevcut renkler: beyaz, havana ve şeffaf

http://l.tesa.com/?ip=04124&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

