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AXCplus akryltejp
Hög belastning

Powerstrips
Dubbelhäftande

Permanent/avtagbar

Filmtejp
Hög rivhållfasthet och

temperaturbeständighet

Filmtejp
Genomskinlig och
hög häftförmåga

Nonwoven tejp
Hög vidhäftning och

rivbar för hand

PE-skumtejp
Hög vidhäftning

Vävtejp
Stark och flexibel

Bärare: Skummad akryl
Total tjocklek: 1000 µm
Häftämne: Ren akryl

- Permanent
sammanfogning

- Tål låga/höga
temperaturer och
hög belastning

- Lämplig för krävande
utomhusförhållanden

- Kompenserar för 
värmeexpansion

- Metall-metall
applikationer tex. 
truck-, kran- och
hisskabiner samt
paneler och
förstärkningsstag

Bärare: Skum
Häftämne: Special töjbart 
syntetgummi

- Dubbelhäftande tejp
- Avtagbar montering

på plana objekt upp
till 2 kg

- Säker och enkel
montering på de 
flesta släta underlag

- Kan enkelt tas bort
och skadar ej ytorna

- 10 strips per ask

Bärare: PET-folie
Total tjocklek: 205µm
Häftämne: Modif. akryl

- Permanent montering
av tunna och lätta
föremål

- För krävande
användningsområden
tex. höga
temperaturer och
svåra underlag (LSE)

- Även för 
utomhusbruk

- Montering av profiler, 
lister, skyltar och
plastföremål

Bärare: PP-folie
Total tjocklek: 90µm
Häftämne: Syntetgummi

- Universal 
monteringstejp

- Hög häftförmåga
- För inomhusbruk
- Montering av 

dekorativa element
och paketerings-
material

- Sammanfogning av 
folie, tyger, pappers-
och plastmaterial

Bärare: Non-woven
Total tjocklek: 100µm
Häftämne: Modif. akryl

- Monterings- och
skarvtejp

- Hög vidhäftning och
bra rivstyrka

- UV- och
åldersresistent samt
resistent mot
mjukgörare

- Montering av skyltar, 
kåpor, affischer etc.

- Skarvning av 
pappers- och
filmbanor

Bärare: PE-skum
Total tjocklek: 1150µm
Häftämne: Modif. akryl

- Hög, direkt
vidhäftning mot
många olika material

- Även avsedd för 
utomhusbruk (UV-, 
vatten- och
åldersresistent)

- Kompenserar för 
värmeexpansion
mellan olika material

- Montering av speglar,
möbler, dekorativa
paneler och profiler

Bärare: Väv
Total tjocklek: 390µm
Häftämne: Naturgummi

- Montering mot
ojämna underlag

- Kan tas bort utan att
lämna häftämnes-
rester på släta
underlag

- Kan rivas av för hand
- Lämplig för 

mattläggning,
laminering och
skarvning av 
tygmaterial

I asken hittar ni även 60040 rengöringsservetter (tesa cleaning wipes) som är bra att använda när man skall rengöra ytor före tejpappliceringen. 

Dubbelsidiga tejper
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