
tesa® 4600 tesa® 51128 tesa® 51136 tesa® 4163 tesa® 4688 tesa® 4334 tesa® 4289

Xtreme Conditions

Silikontejp
Bandningstejp PP Ytskydds- och maskeringstejp Universal mjuk PVC Premium Standard vävtejp PE-belagd

Precision Mask

Maskeringstejp

Extraförstärkt

bandningstejp

Bärare: Silikon

Total tjocklek: 500 µm

- Flexibel silikontejp som 

fäster på sig själv (vulkar 

ihop)

- Inom- och utomhus

- Oljiga, smutsiga, våta ytor 

och även under vatten 

- Hög resistens mot olika 

kemikalier, UV-strålning 

och höga temperaturer 

(från

-65° C till +260° C)

- Isolerar och skyddar 

kablar och anslut-ningar, 

även för buntning och 

maske-ringsapplikationer

Bärare: MOPP 

Total tjocklek: 60 µm

Häftämne: Naturgummi

- Stark polypropylen

buntningstejp med 

speciellt lösnings-

medelsfritt natur-

gummihäftämne

- Skadar inte ytan på

vanliga tryckta eller

etiketterade kartonger; 

kan tas bort utan att

skada kartongen

- EAN kod/text kan ses

genom tejpen

- Säkring av lastpallar

Bärare: PE-film 

Total tjocklek: 105 µm

Häftämne: Akrylat

- Polyetentejp med 

akrylhäftämne

- Maskering av stora ytor, 

på plastdelar vid 

yrkesmässig målning

- Skyddar olika ytor mot 

smuts och skador

- Interiörskyddstejp

- 51136 PV2 är en version 

med högre vidhäftning för

ojämna ytor och mattor

Bärare: Mjuk PVC

Total tjocklek: 130 µm

Häftämne: Akrylat

- För isolering, märkning, 

buntning, reparation, 

skarvning och mycket 

annat

- Hög UV- och 

temperaturresistens

- Robust och kan användas 

utomhus i upp till 104 

veckor

- Beständig mot syror och 

lösningsmedel

Bärare: PE-belagd väv

Total tjocklek: 260 µm

Häftämne: Naturgummi

- Stark vävtejp

(55 mesh)

- Reparationstejp till flera 

olika ändamål

- Märkning, maskering, 

paketering, fixering, 

skydd, fastsättning, 

förslutning och skarvning

- Enkel att riva av för hand

- AREVA-certifikerad för 

användning på

kärnkraftverk

- Finns i 8 färger

Bärare: Papper

Total tjocklek: 90 µm

Häftämne: Akrylat

- Knivskarpa färgkanter

- Extremt lättanvänd 

- Fäster ordentligt på ytan 

och förhindrar färgslitage

- Inomhusmaskering (upp 

till 6 månader)

- Utomhusmaskering (upp 

till 8 veckor)

- För släta och något 

texturerade ytor

- För högkvalitativa 

målnings- och 

lackeringsarbeten

Bärare: MOPP 

Total tjocklek: 150 µm

Häftämne: Naturgummi 

- Extra stark bandningstejp

- Lämnar inte 

häftämnesrester vid 

borttagning

- Ytskydd av glas, buntning 

av tunga stålrör, säkring 

vid lastpallar och 

ändförslutning

Enkelhäftande tejper


