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Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή τους ποιότητα κάθε μέρα σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς
ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων
που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για
προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης,
σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν
tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Αν έχετε οποιαδήποτε
αμφιβολία, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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Σημειώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ tesa

®

για την κατασκευή, την ανακαίνιση και τη διακόσμηση

Μασκαρίσματος εσωτερικών χώρων
8

Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές

4334 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας
4406 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας Standard
4333 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Ακριβείας® για 		
ευαίσθητες επιφάνειες
4319 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος για Καμπύλες
60101 tesa® Ταινία Γάζας
5225 tesa® Ταινία Κάλυψης Ρωγμών
	58882, 58871 tesa Easy Cover® Μεμβράνη Γενικής
Χρήσης
56651 tesa® Κάλυμμα Προστασίας Universal
4317 tesa® Χαρτοταινία Μασκαρίσματος 80° C
	05085, 05086, 05087, 05088, 05089 tesa® Standard
Ταινία Μασκαρίσματος
	58590, 58591, 58592, 58593, 58594 tesa® Basic
Χαρτοταινία

Προστασία και επισκευή κτιρίων
16 Ταινίες duct-Υφασμάτινες ταινίες

4610 tesa® Basic Ταινία Duct
4613 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Γενικής Χρήσης
4688 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Gaffer
56344 tesa® Υφασμάτινη Ταινία extra Power Perfect
56348, 56388 tesa® Υφασμάτινη Ταινία extra Power
Universal
08350, 08351, 08352 tesa® Υφασμάτινη Ταινία

18 Ειδικών Εφαρμογώv

4668 tesa® Διάφανη Ταινία PE Επισκευών
4600 tesa® Xtreme Conditions
50524 tesa® Ταινία Αλουμινίου
56223 tesa® Ταινία Aλουμινίου
58588 tesa® Basic Αλουμινίου
51608 tesa® fleece

Μασκαρίσματος εξωτερικών χώρων
Χαρτοταινίες μασκαρίσματος

4435 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Εξωτερικού
Χώρου

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες στερέωσης διπλής όψης

22

Ταινίες επίστρωσης δαπέδων

25

4952 tesa® Ταινία Καθρεπτών
64958 tesa® Γενικής Χρήσης Εσωτερικού Χώρου
4965 tesa® Διάφανη Στερέωσης
55750, 55751 tesa® Ταινία Στερέωσης Εξωτερικού
χώρου
8096 tesa® Διπλής Όψης Αφρώδη

4939 tesa Γενικής Χρήσης Διπλής ΟψηςΑφαιρούμενη
4944 tesa® Υφασμάτινη Επίστρωσης Δαπέδου
Extra Strong - Μόνιμη
5670, 5671, 5672 tesa® Ταινία Επίστρωσης Δαπέδου
– Extra Strong
56170, 56171, 56172 tesa® Ταινία διπλής όψης
Universal
8371 tesa® Διπλής Όψης filmic
®

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση
28 Ταινίες σήμανσης και αντιολισθητικές ταινίες

60760 tesa® Ταινία Σήμανσης
	60950, 60951, 55587, 55588, 55589
tesa® Αντιολισθητικές Ταινίες
53948 tesaflex® IMQ/SEMKO Ηλεκτρομονωτική Ταινία
56201 tesa® Ταινία Ψυκτικών

2
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Συσκευασία
Για κλείσιμο και ενίσχυση

32

57165, 57166, 56167, 56168 tesa® tesapack® Strong
58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575 tesapack®
Basic
6300 tesa® Μηχανή Συσκευασίας ECONOMY

55

Ευρετήριο

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
On & Off
34

55224, 55225 tesa® On & Off Γενικής χρήσης
55226 tesa® On & Off Stick on Στρογγυλό
55231 tesa® On & Off Γενικής Χρήσης για Υφάσματα
55228 55229 tesa® On & Off Extra Strong Λωρίδες
55236 tesa® On & Off Δεματοποίηση Καλωδίων
55239 tesa® On & Off Δεματοποίηση Καλωδίων

ΤΣΟΧAΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ


TESAMOLL
40

55157 tesamoll® Φύλλο αλουμινίου μόνωσης σωμάτων 		
θέρμανσης
5390, 55703 tesamoll® Προφίλ P
5463, 55701 tesamoll® Προφίλ E
05452, 05454, 05456 tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό
UNIVERSAL
5403 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας ΓΙΑ ΤΑΠΗΤΕΣ
5405 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας Comfort
5433 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας STANDARD
5418 tesamoll® Διπλό ρολό μόνωσης Πόρτας
5422 tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό για το κάτω 		
μέρος Πόρτας UNIVERSAL

38

57891 57892, 57893, 57894 tesa Protect® Τσοχάκια
προστασίας στρογγυλά
57898 tesa Protect® Αντιθορυβικά/Αντιολισθητικά
αυτοκόλλητα
57899 tesa Protect® Προστατευτικά

POWERSTRIPS


57533 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μικρά
58013 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μεγάλα
58094 Ράβδος αγκίστρων tesa Powerstrips®
59704 59707 Waterproof Πλαστικό Άγκιστρο tesa
Powerstrips®
58029 tesa Powerstrips® Άγκιστρο Οροφής
58031 tesa Powerstrips® Άγκιστρο Κάδρων
58003 tesa Powerstrips® Πόστερ
58000 tesa Powerstrips® Μεγάλα / Μικρά

44

ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
48

55033 tesa® Σήτα OPEN / CLOSE
55388 tesa® Σήτα COMFORT για Παράθυρα
55679 tesa® Σήτα STANDARD για Πόρτες
55910 tesa® Σήτα COMFORT για Πόρτες
55672 tesa® Σήτα STANDARD για Παράθυρα
55387 tesa® Ανταλλακτικό ρολό σήτας Hook & Loop

Υποδείξεις και συμβουλές
Συμβουλές για τη χρήση των κολλητικών ταινιών
της tesa®
52
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Επαγγελματικά Οφέλη της tesa®

Εικονίδια
Επεξηγήσεις

Επεξηγήσεις εικονιδίων προϊόντων

Η διεθνώς πανομοιότυπη σήμανση στα σημεία
πώλησης, σε διαδικτυακές και παραδοσιακές
επικοινωνίες και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
προσδίδει μια ενιαία εικόνα. Η μοναδική μας σήμανση
προσφέρει επίσης γρήγορη αναγνώριση και αφοσίωση
στη μάρκα, καθώς οι επαγγελματίες ταυτίζονται με την
εμπορική εικόνα μας που βασίζεται στις εφαρμογές.

Προθήκες σημείου πώλησης
Τα νέα μας σταντ πώλησης προσελκύουν
επαγγελματίες χρήστες και ικανοποιούν τις
ανάγκες τους. Απλά, καλά οργανωμένα ράφια
είναι βελτιστοποιημένα ανά κατηγορία προϊόντος
ώστε να βοηθούν τους πελάτες να εντοπίσουν τις
κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες τους. Πέρα από
την ικανοποίηση των πελατών, ο κύριος σκοπός
μας είναι η αυξημένη εναλλαγή προϊόντων, η οποία
ωφελεί και το κατάστημα πώλησης.

Εκπαίδευση
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Μασκαρίσματος
εξωτερικών χώρων

Η ταινία είναι κατάλληλη
για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα
για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους

Η ταινία είναι συμβατή
με χρώματα βάσεως
νερού και
διαλύτη

Ταινία για εξαιρετικά
ακριβή άκρα
χρώματος

Αντοχή και
σκληρότητα ταινίας

Δύναμη
προσκόλλησης
επαφής

Πλάτος ταινίας και
πάχος μεμβράνης,
συλλογή Easy Cover®

Πλάτος ταινίας, Easy
Cover® Χαρτί

Η ταινία είναι
κατάλληλη για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για
εξωτερικούς χώρους

Η ταινία είναι συμβατή
με χρώματα βάσεως
νερού και
διαλύτη

Η ταινία δεν σκίζεται
όταν αφαιρείται

Πάχος μεμβράνης,
συλλογή Easy Cover®

Πλάτος ταινίας και
πάχος μεμβράνης,
συλλογή Easy Cover®

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
την εφαρμογή

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
τη χρήση

Ταινία για εξαιρετικά
ακριβή άκρα
χρώματος

Η ταινία είναι
κατάλληλη για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για
εξωτερικούς χώρους

Η ταινία είναι
κατάλληλη για όλα τα
είδη καιρού για ένα
συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα

Η ταινία είναι εύκολη
στο ξετύλιγμα

Δύναμη
προσκόλλησης
επαφής

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
την εφαρμογή

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
τη χρήση

Ταινία υψηλής
διαφάνειας

Μη ανακλαστική ταινία Η ταινία είναι
εξαιρετικά ανθεκτική
στο σκίσιμο

Ηλεκτρική αντίσταση
έως και
8.000 V

Η ταινία είναι
ανθεκτική στα οξέα

Η ταινία είναι
εύκαμπτη

Η ταινία είναι
κατάλληλη για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για
εσωτερικούς χώρους

Η ταινία είναι
κατάλληλη για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για
εξωτερικούς χώρους

Η ταινία σκίζεται με το Η ταινία αφαιρείται
χέρι με ίσια άκρη
χωρίς κατάλοιπα

Η ταινία είναι
εξαιρετικά ανθεκτική

Η ταινία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμα
και σε ανώμαλες
επιφάνειες

Η ταινία είναι
κατάλληλη για όλα τα
είδη καιρού

Η ταινία είναι
ανθεκτική στην
υπεριώδη ακτινοβολία

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
τη χρήση

Συνολικό πάχος
ταινίας

Ταινία προειδοποίησης Η ταινία αποτρέπει
την ολισθηρότητα

Αθόρυβο ξετύλιγμα

Συνολικό πάχος
ταινίας

Η ταινία δεν σκίζεται

Για το κλείσιμο
χαρτοκιβωτίων
με ελαφρώς τραχιά
έως και βαριά φορτία

Ανάγλυφο PCV
= εύκολο ξετύλιγμα

Ταινία κατάλληλη
για Μασκάρισμα
Καμπυλών

Πυκνότητα φορέων
Η ταινία δεν σκίζεται
υφάσματος. Όσο
όταν αφαιρείται
υψηλότερη η πυκνότητα,
τόσο πιο ισχυρή
η ταινία

Η ταινία σκίζεται με το Ταινία με επένδυση
χέρι με ίσια άκρη

Συνολικό πάχος
ταινίας

Πυκνότητα φορέων
υφάσματος. Όσο
υψηλότερη η πυκνότητα,
τόσο πιο ισχυρή
η ταινία

Ταινία για μόνιμες
εφαρμογές

Πολύ λεπτή ταινία

Δύναμη συγκράτησης

Συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας κατά
τη χρήση

Ταινία για μόνιμες
εφαρμογές

Ταινία για ανθεκτική
σήμανση περιοχών

Πιστοποιημένη ταινία

Ταινία για εφαρμογές
κωδικοποίησης
χρώματος

Η ταινία είναι
ανθεκτική στα οξέα

Η σχέση μας με τους εμπορικούς μας συνεργάτες
βασίζονταν πάντα στην αμοιβαία επικοινωνία και στην
εποικοδομητική κριτική, την οποία πάντα λαμβάνουμε
υπόψη για την ανάπτυξη των προϊόντων και των
στρατηγικών μας. Η tesa® Professional στοχεύει
επίσης στο να διασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή
στους τελικούς χρήστες, αυξάνοντας τις επισκέψεις
των αντιπροσώπων μας στην αγορά καθώς και
συμμετέχοντας σε πολλές εμπορικές εκθέσεις.

Συσκευασία

Διάλογος

Λύσεις για το σπίτι

Τα δυνατά μας
σημεία

Σε όλη την Ευρώπη, οι εκπαιδευτές της tesa®, που
είναι και οι ίδιοι βαφείς, εκτελούν τεχνικά σεμινάρια
για βαφείς και για το προσωπικό των καταστημάτων
πώλησης. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν περισσότερα
σχετικά με τις προηγμένες εφαρμογές ταινιών και
ανακαλύπτουν τα οφέλη των προϊόντων υψηλής
ποιότητας της tesa®. Αυτό δημιουργεί στενές επαφές
με τους πελάτες και αυξάνει την αφοσίωση και τη
γνώση των τελικών χρηστών.

Η ταινία είναι
κατάλληλη για
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα για
εσωτερικούς χώρους

12 months

Προστασία και επισκευή κτηρίων

Μια μάρκα για επαγγελματίες/
φτιαγμένη από επαγγελματίες για
επαγγελματίες

Στερέωση και
επίστρωση δαπέδων

Η tesa® Professional βασίζεται σε μια σειρά προϊόντων
που περιστρέφεται εξ' ολοκλήρου γύρω από τις
ανάγκες των τεχνιτών και των επαγγελματιών ενώ
ταυτόχρονα εστιάζει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας
που πωλούνται εύκολα. Χάρη στην εκτεταμένη
έρευνα σε βαφείς και τεχνίτες, η tesa® συμβαδίζει με
τις τάσεις στης αγοράς και γνωρίζει τι χρειάζονται οι
επαγγελματίες τελικοί χρήστες.

Ασφάλεια και
ηλεκτρική μόνωση

Σειρά προϊόντων

Μασκαρίσματος
εσωτερικών χώρων

19 mm

Για τη διευκόλυνσή σας, οι ετικέτες προϊόντων της tesa υποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ταινίας ως εικονίδια.
Μπορείτε να μάθετε τι σημαίνει το κάθε εικονίδιο και τι είδους πλεονεκτήματα σας προσφέρει η ταινία tesa® της επιλογής σας. Για
καλύτερη επισκόπηση και απόφαση, αφήστε αυτή τη σελίδα ανοικτή ενώ περιηγείστε στον κατάλογο!
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tesa® Επαγγελματικά ράφια
Κύρια χαρακτηριστικά

tesa® Επαγγελματικά ράφια
Κύρια χαρακτηριστικά

Ο ιδανικός πωλητής
Το ολοκαίνουργιο σημείο πώλησης για την tesa® Professional
κυκλοφόρησε για να στηρίξει περαιτέρω τους εμπορικούς μας
συνεργάτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τόσο τις
πωλήσεις όσο και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Οφέλη

Ισχυρή αναγνώριση από απόσταση
Η επικεφαλίδα του ραφιού μπορεί να σταματήσει
κάποιον από απόσταση, προσελκύοντας
καταναλωτές στην προθήκη.

Οι προθήκες μας μπορούν να διαμορφωθούν ώστε
να στοχεύουν ειδικά σε βαφείς ή γενικά σε τεχνίτες.

Διαφορετικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά με μια ματιά

■ Ε
 ξοικονόμηση

χρόνου - μικρές απαιτήσεις
συντήρησης και μικρότερη ανάγκη για
παροχή συμβουλών στον πελάτη

Βασισμένη στις ανάγκες των καταναλωτών,
θα βρίσκουν το απαιτούμενο προϊόν
με μια ματιά

■ Α
 υξημένη

τεχνογνωσία – ξεκάθαρες
πληροφορίες για τους καταναλωτές και τις
ομάδες πωλήσεων

■ Α
 υξημένη

ικανοποίηση καταναλωτών – οι
καταναλωτές γρήγορα και εύκολα βρίσκουν
την ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα

■ Α
 υξημένες

πωλήσεις – τα προϊόντα υψηλής
ποιότητας είναι επισημασμένα, η εναλλαγή
αυξάνεται, καθαρή δομή κατηγοριών
Επεξηγηματικά εργαλεία
Επιπλέον πληροφορίες
επιδεικνύονται σχετικά με τα οφέλη
των προϊόντων υψηλής ποιότητας

Τα προϊόντα υψηλής
ποιότητας είναι επισημασμένα

Η ενεργή πώληση προϊόντων υψηλής
ποιότητας έχει ως αποτέλεσμα τον επιπλέον
τζίρο

6

Καθαρός διαχωρισμός

Τα εργαλεία διαχωρισμού κατηγοριών καθοδηγούν
τους καταναλωτές στο ράφι, βοηθώντας τους να
βρουν το απαιτούμενο προϊόν
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Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων
Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές

precise

all paints

–– Επίπεδες, ακριβείς άκρες για βάψιμο και λουστράρισμα
–– Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή
–– Για εργασίες βαψίματος και λουστραρίσματος
υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά προϊόντος
precise

–– Λεπτή αλλά με φορέα εξαιρετικά ανθεκτικό στο
σκίσιμο
–– Πολύ εύκαμπτη
–– Ο ελαφρώς διάφανος φορέας βοηθάει στην πολύ
καλή, ακριβή τοποθέτηση
–– Ισορροπημένη, συνεχής δύναμη προσκόλλησης για
εξαιρετικά αξιόπιστη προσκόλληση
–– Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα μετά από έως και
6 μήνες για εσωτερικούς χώρους και έως και 8
εβδομάδες για εξωτερικούς χώρους
–– Εύκολη αφαίρεση

all paints

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό πάχος [µm]
Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]
Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων

8 weeks

Μεγέθη και συσκευασίες
90

m:mm

1.85

50:19

50:25

50:30

50:38

50:50

Τεμ. IP/Κουτί 8/48

6/36

5/30

4/24

3/18

4

4406 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας Standard
Εφαρμογή

–– Λεπτή χάρτινη ταινία μασκαρίσματος για βάψιμο
εσωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό πάχος [µm]

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

–– Κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές βαψίματος
και μασκαρίσματος όπως:
- Μασκαρίσματος για ίσιες γραμμές
- Μασκαρίσματος για ελαφριές καμπύλες
–– Για τέλεια λεπτές και ακριβείς άκρες

Μεγέθη και συσκευασίες
95

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

2

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

7

25:19

25:25

25:30

25:38

25:50

Τεμ. IP/Κουτί 16/96

m:mm

12/72

10/60

8/48

6/36

4333 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Ακριβείας® για Ευαίσθητες Επιφάνειες
Εφαρμογή

8

Συσκευασία

–– Για επικάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων επιφανειών
που απαιτούν προστασία, όπως ταπετσαρίες,
λουστραρισμένες επιφάνειες
–– Επίπεδα και ακριβέστατα φινιρίσματα σε χρώμα
και λούστρο
–– Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
–– Για σχεδιαστικές τεχνικές οι οποίες
περιλαμβάνουν αστάρι, χρώμα και βερνίκι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Λεπτή αλλά ιδιαιτέρως ανθεκτική στα σχισίματα
–– Η ελαφρώς διαφανής επίστρωση διευκολύνει για
πολύ καλή και ακριβή τοποθέτηση
–– Εύκολη αφαίρεση
–– Η συνεχής και ομαλή συγκολλητική ισχύς
εγγυάται ομαλή προσκόλληση σε ευαίσθητες
επιφάνειες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

80

m:mm

50:19

50:25

50:30

50:38

50:50

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

0.5

Τεμ. IP/Κουτί 16/96

12/72

10/60

8/48

6/36

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

Λύσεις για το σπίτι

Μασκάρισμα
Εσωτερικών Χώρων

5

Προστασία και επισκευή κτιρίων

8 weeks

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων

Εφαρμογή

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

6 months

PLUS

6 months

PLUS

4334 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας

9

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων
Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων
Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές
58882, 58871 tesa Easy Cover® Μεμβράνη Γενικής Χρήσης
Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων

Εφαρμογή

–– Κατάλληλη ειδικά για αξιόπιστο μασκάρισμα
–– Γρήγορο, αξιόπιστο Μασκαρίσματος, ακόμα και σε
ανώμαλες επιφάνειες

––Συνδυασμός διαφανούς και εύκαμπτης μεμβράνης και tesa® Ταινία Ελαιοχρωματιστή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων

–– Η λύση 2-σε-1 για επικάλυψη και προστασία
μεγάλων εσωτερικών χώρων
–– Καθαρά φινιρίσματα σε χρώμα και λούστρο
–– Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
–– Για εργασίες ελαιοχρωματισμού και τεχνικές
ψεκασμού

–– Μεγάλη αρχική κολλητικότητα
–– Πολύ γκοφρέ, με μεγάλα αποθέματα 			
ελαστικότητας
–– Παχιά στρώση κόλλας για καλή προσκόλληση σε
ανώμαλες επιφάνειες

Συμβουλή

–– Για την αποφυγή διαρροής χρώματος, συνιστάται
η αφαίρεση του γκοφρέ από την αυτοκόλλητη
ταινία
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

375

m:mm

50:19

50:25

50:50

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

4.5

Τεμ. IP/Κουτί 16/69

12/72

6/36

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

58

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm			 25:500
Τεμ. IP/Κουτί

15:2600

40		

20

60101 tesa® Ταινία Γάζας

56651 tesa® Κάλυμμα Προστασίας Universal
Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Για σύνδεση γυψοσανίδων και επιδιόρθωση
ρωγμών και οπών
–– Για σφράγιση αρμών/κενών
–– Καλύπτει μόνιμα ρωγμές και αρμούς σε τοίχους
(έως 3 mm)
–– Έτοιμη προς χρήση χωρίς πρόσθετα ή στόκο
–– Οπές και ραγίσματα δεν χρειάζεται να
καλυφθούν πριν τη χρήση

––Για την προστασία μεγάλων περιοχών από το
χρώμα, τη βρωμιά και το πιτσίλισμα υγρών για
χρήση στο σπίτι, στα χόμπι και στον κήπο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

–– Ανθεκτικό στη διάσχιση
–– Ανθεκτικό στα βερνίκια
–– Ανθεκτική μεμβράνη PE
–– Πρακτική διάτρηση σε διαστήματα του 1 m

–– Εξαιρετική προσκόλληση, ακόμα και σε
σκονισμένες επιφάνειες
–– Υψηλή αντοχή στο χρόνο
–– Πολύ καλή αντοχή στη διάσχιση
Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

185

m:mm

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

0.5

Τεμ. IP/Κουτί

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

5

25:48

45:48

90:48

-/48

-/48

-/24

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm
Τεμ. IP/Κουτί

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

4:5000
20

5225 tesa® Ταινία κάλυψης ρωγμών
Εφαρμογή

Συσκευασία

–– Υπερεύκαμπτη χνουδωτή ταινία που
χρησιμοποιείται για να καλύπτει ρωγμές,
ενώσεις και τρύπες από πρίζες στους τοίχους
πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Δεν
χρειάζεται καθόλου στόκος!

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Καλύπτει ρωγμές και ενώσεις
–– Αυτοκόλλητη
–– Ελάχιστη ανύψωση
–– Το χρώμα και η ταπετσαρία μπορούν να
εφαρμοστούν αμέσως μετά τη χρήση
–– Εμποδίζει να σκιστεί η ταπετσαρία

Μεγέθη και συσκευασίες

10

m:mm

10:50

Τεμ. IP/Κουτί

10/60

Προστασία και επισκευή κτηρίων

Εφαρμογή

11

Υποδείξεις και συμβουλές

4319 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος για Καμπύλες

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων
Χαρτοταινίες μασκαρίσματος

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων

4317 tesa® Χαρτοταινία μασκαρίσματος 80° C

Χαρτοταινίες μασκαρίσματος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

140

m:mm

50:19

50:25

50:30

50:38

50:50

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

3,30

Τεμ. IP/Κουτί 16/96

12/72

10/60

8/48

6/36

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

10

–– Ευπροσάρμοστη ταινία γενικής χρήσης,
για βασικές εφαρμογές βαψίματος και
μασκαρίσματος.

Αρ. tesa®

Κύριες
εφαρμογές

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm

50:19

50:25

50:30

50:38

50:50

Τεμ. IP/Κουτί

16/96

12/72

10/60

8/48

6/36

Προσκόλληση της ταινίας σε
ομαλές
επιφάνειες

ανώμαλες
επιφάνειες

Ποιότητα
άκρης χρώματος

Μεγ.
χρόνος
μασκαρίσματος
(εσωτερική
χρήση)

4406

14 ημέρες

4333

-Γ
 ια πολύ ευαίσθητες
επιφάνειες (ταπετσαρίες,
επιφάνειες με βερνίκι)
-Γ
 ια σχεδιαστικές τεχνικές
που περιλαμβάνουν αστάρι,
χρώμα και πολλαπλές
στρώσεις χρώματος
(scumble)
-Γ
 ια επιφάνειες ομαλές και
με ελαφρώς τραχιά υφή

-Ε
 πίπεδα, ακριβή άκρα
χρώματος
-Ε
 ξαιρετική προστασία
ευαίσθητων επιφανειών
-Δ
 εν κάνει ζημιά κατά την
αφαίρεση ακόμα και στις
πιο ευαίσθητες επιφάνειες
- Πολύ εύκαμπτη
-Λ
 επτή αλλά με φορέα
ανθεκτικό στο σκίσιμο

7 ημέρες

4319

-Γ
 ια Μασκαρίσματος
καμπύλων
-Ε
 πίσης κατάλληλη για
ανώμαλες επιφάνειες

-Μ
 εγάλη αρχική
κολλητικότητα
-Κ
 αλή προσκόλληση σε
ανώμαλες επιφάνειες
-Π
 ολύ εύκαμπτη, ακόμα και
για στενές καμπύλες

7 ημέρες

60101

––Για απλές εργασίες μασκαρίσματος και για
συγκράτηση ελαφριών αντικειμένων

Κύρια
πλεονεκτήματα

-Α
 κριβή άκρα χρώματος
σε ομαλές επιφάνειες,
εύκολη εφαρμογή, εύκολη
στην τοποθέτηση και την
αφαίρεση
-Α
 ποτελέσματα υψηλής
ποιότητας χάρη στον ειδικό
λεπτό φορέα

58590, 58591, 58592, 58593, 58594 tesa® Basic Χαρτοταινία
Εφαρμογή

6 μήνες

-Γ
 ια βάψιμο και
λουστράρισμα υψηλής
ποιότητας
-Γ
 ια επιφάνειες ομαλές και
με ελαφρώς τραχιά υφή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

––Καλή συγκολλητική ισχύς στις περισσότερες
επιφάνειες
–– Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα για έως 4 ημέρες
–– Χωρίς διαλύτες
–– 55% υλικό βιολογικής προέλευσης

-Ε
 πίπεδα και εξαιρετικά
ακριβή άκρα χρώματος
-Ε
 ύκαμπτη, φορέας
ανθεκτικός στο σκίσιμο
-Π
 ολύ εύκολη εφαρμογή,
εύκολη στην τοποθέτηση
και την αφαίρεση
-Γ
 ια τέλεια αποτελέσματα
σχεδόν υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες
-Π
 ολύ αξιόπιστη
προσκόλληση αλλά εύκολη
στην αφαίρεση

Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές

05085, 05086, 05087, 05088, 05089 tesa® Standard Ταινία Μασκαρίσματος
Εφαρμογή

ανώμαλες
επιφάνειες

Μεγ.
χρόνος
μασκαρίσματος
(εσωτερική
χρήση)

-Γ
 ια μόνωση ενώσεων
και κενών, για ενώσεις
γυψοσανίδας
-Γ
 ια μόνιμη επιδιόρθωση
ρωγμών και οπών

-Έ
 τοιμη προς χρήση χωρίς
κονίαμα ή στόκο
-Ε
 ξαιρετική προσκόλληση
ακόμα και σε σκονισμένες
επιφάνειες
-Υ
 ψηλή ανθεκτικότητα στον
χρόνο και στο σκίσιμο

–

–

–

Προστασία και επισκευή κτιρίων

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

ομαλές
επιφάνειες

Ποιότητα
άκρης χρώματος

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

4334

Προσκόλληση της ταινίας σε

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

–– Χαρτοταινία μασκαρίσματος με λεπτή γκοφρέ υφή
–– Λεπτή και εύκαμπτη
–– Κατάλληλη για εφαρμογές μασκαρίσματος γενικής χρήσης
–– Αντοχή στην υγρή αμμοβολή
–– Τα χρώματα και τα κονιάματα κολλούν καλά στο χαρτί

- Για βάψιμο και
λουστράρισμα υψηλής
ποιότητας
- Για επιφάνειες ομαλές και
με ελαφρώς τραχιά υφή
- Μασκαρίσματος για έως και
6 μήνες για εσωτερικούς
χώρους και έως και 8
εβδομάδες για εξωτερικούς
χώρους

Κύρια
πλεονεκτήματα

Μασκάρισμα εσωτερικών χώρων

–– Η tesa® 4317 είναι λεπτή και εύκαμπτη και συνεπώς,
κατάλληλη για όλες τις γενικές εφαρμογές επικάλυψης,
καθώς επίσης εφαρμογές ξήρανσης σε κάμινο θερμοκρασίας
έως 80 °C

Κύριες
εφαρμογές

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων

Αρ. tesa®

Εφαρμογή

μόνιμη

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες

12

m:mm

35:19

35:25

35:30

35:38

35:50

Τεμ. IP/Κουτί

16/96

12/72

10/60

8/48

6/36

13

Υποδείξεις και συμβουλές

Συσκευασία

––Ελαφρώς κρεπαρισμένη υφή
––Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων
Χαρτοταινίες μασκαρίσματος

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων
Χαρτοταινίες μασκαρίσματος
4435 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Εξωτερικού Χώρου
Εφαρμογή

–– Για βάψιμο, βερνίκωμα και ελαφριές εργασίες
σοβατίσματος

2 εβδομάδες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

145

m:mm		

50:25

50:30

50:38

50:50

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

2.8

Τεμ. IP/Κουτί		

12/72

10/60

8/48

6/36

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

12

Προστασία και επισκευή κτιρίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μασκάρισμα εξωτερικών χώρων

–– Καθαρές άκρες για βάψιμο και βερνίκωμα
–– Επίσης για προσκόλληση σε ελαφριές καμπύλες
–– Ανθεκτική στο σκίσιμο και εύκολη στο τέντωμα
–– Αντοχή σε UV έως 2 εβδομάδες

Κατηγορία χαρτοταινιών μασκαρίσματος

- Για βάψιμο, βερνίκωμα
και ελαφριές εργασίες
σοβατίσματος
- Για προσκόλληση σε
ελαφριές καμπύλες

Κύρια
πλεονεκτήματα
- Καθαρές άκρες
-Α
 νθεκτική στο σκίσιμο και
εύκολη στο τέντωμα
-Α
 ντοχή σε UV έως
2 εβδομάδες

Προσκόλληση της ταινίας σε
ομαλές
επιφάνειες

ανώμαλες
επιφάνειες

Ποιότητα
άκρης χρώματος

Μεγ. χρόνος
μασκαρίσματος
(εξωτερική
χρήση)

2 εβδομάδες

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

4435

Κύριες
εφαρμογές

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

Αρ. tesa®

15

Υποδείξεις και συμβουλές

14

Συσκευασία

Μασκάρισμα
Εξωτερικών Χώρων

Προστασία και επισκευή κτιρίων
Ταινίες duct-Υφασμάτινες ταινίες

Προστασία και επισκευή κτιρίων
Ταινίες duct-Υφασμάτινες ταινίες
4610 tesa® Basic ταινία Duct
Εφαρμογή

–– Ιδανική για γρήγορες επισκευές και
σφραγίσεις
–– Απλές εφαρμογές όπως στερέωση,
σήμανση και συσκευασία

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Μεγάλη αρχική κολλητικότητα
–– Καλή δυνατότητα κοπής με το χέρι
–– Καλή προσκόλληση σε πολλά υλικά
–– Εύκολη στο ξετύλιγμα

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]
Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

Μεγέθη και συσκευασίες
150
5
20

m:mm
Τεμ. IP/Κουτί

25:50

50:50

6/24

6/24

Χρώματα

4613 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Γενικής Χρήσης
Εφαρμογή

––Απλές εφαρμογές όπως στερέωση,
στεγανοποίηση, σήμανση και συσκευασία,
ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

––Καλή ισχύς συγκόλλησης
––Αδιάβροχη
––Πολύ εύκολη εκτύλιξη
––Εύκολο κόψιμο με το χέρι
––Αντοχή σε θερμοκρασία έως 95 °C

Συμβουλή

––Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
βαμμένες επιφάνειες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

180

m:mm

50:48

50:72

50:96

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

4.1

Τεμ. IP/Κουτί

6/24

3/18

2/12

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

15

Χρώματα

4688 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Gaffer
Εφαρμογή

––Για συσκευασία, προστασία, σήμανση,
δεματοποίηση και πολλά άλλα
––Κλασική ταινία επιδιορθώσεων

16

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσκευασία

––Ισχυρό ύφασμα εξολκούμενο από PE
––Εύκαμπτη υφασμάτινη επίστρωση
––Πολύ εύκολο κόψιμο με το χέρι
––Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

260

m:mm

25:50

50:50

50:75

50:25

50:38

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

3.4

Τεμ. IP/Κουτί 5/20

3/18

2/12

4/24

3/18

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

9

Χρώματα

17

Υποδείξεις και συμβουλές

Προστασία και
επισκευή κτιρίων

Προστασία και επισκευή κτιρίων

Συνολικό πάχος [µm]

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προστασία και επισκευή κτιρίων
Ταινίες duct- Υφασμάτινες ταινίες

Προστασία και επισκευή κτιρίων
Ειδικών Εφαρμογών

56344 tesa® Υφασμάτινη ταινία extra Power Perfect

4668 tesa® Διάφανη Ταινία PE Επισκευών

Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Η tesa Extra Power® Perfect αποτελεί την ανώτερη
ποιότητα της tesa για χρήστες με υψηλές απαιτήσεις
σε ό,τι αφορά στην ποιότητα. Καθαρά, επαγγελματικά
αποτελέσματα για εύκολες και δύσκολες εργασίες
επισκευών, ανακαίνισης και συντήρησης.

–– Επισκευή πλαστικών υλικών σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους
–– Ιδανική για επικόλληση μεμβρανών LDPE σε
οικοδομικές εφαρμογές
–– Διαφανής μεμβράνη για σχεδόν αόρατες
επισκευές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

––Για όλες τις επαγγελματικές λύσεις, όπως χειροτεχνίες,
στερέωση,δεματοποίηση, ενίσχυση, σήμανση και πολλά
άλλα
––Για μόνιμη υψηλή ανθεκτικότητα και μακρόχρονα
αποτελέσματα
–– Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
–– Ανθεκτική στη διάσχιση αλλά κόβεται με το χέρι
2,75:38
6/36

Χρώματα

140

m:mm

33:50

33:100

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

3.4

Τεμ. IP/Κουτί

6/18

2/12

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

500

Χρώματα

56348, 56388 tesa® Υφασμάτινη ταινία extra Power Universal

4600 tesa® Xtreme Conditions
260

–– Η Υφασμάτινη ταινία tesa Extra Power® Universal
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στο
σπίτι αλλά και σε χόμπι. Για γρήγορες και εύκολες
λύσεις.

60

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Για χειροτεχνίες, επισκευή, στερέωση,
δεματισμό, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
–– Για καθημερινές, απλές λύσεις, γρήγορες &
εύκολες επισκευές
–– Πολύ καλή προσκόλληση σε όλους τους τύπους
επιφανειών
–– Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές 		
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
–– Κόβεται με το χέρι
–– Χωρίς διαλύτες
Μεγέθη και συσκευασίες

Εφαρμογή

–– Μόνωση και προστασία για καλωδιώσεις και συνδέσεις
–– Εφαρμογές μόνωσης σε τμήματα κινητήρα
–– Δεματοποίηση, ασφάλιση, τύλιγμα αντικειμένων
στη ναυτιλιακή βιομηχανία
–– Τύλιγμα υδραυλικών εξαρτημάτων και άλλων εκτεθειμένων
μεταλλικών συνδέσμων για προστασία από τη διάβρωση
–– Μασκαρίσματος για εφαρμογή επιχρίσματος σε σκόνη ή υγρή
μορφή, γαλβανισμό, ανοδίωση και επικάλυψη
–– Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα σε νερό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Δυνατή αυτοβουλκανιζόμενη ταινία από σιλικόνη που
κολλά χωρίς κόλλα
–– Αδιάβροχη, μόνιμη μόνωση. Εύκαμπτο υλικό
–– Μπορεί να εφαρμόζει καλά σε επιφάνειες κάθε τύπου,
ακόμη και βρεγμένες ή ζεστές, βρόμικες ή λαδωμένες
–– Αφαιρείται εύκολα χωρίς κατάλοιπα
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

m:mm

10:50

25:50

Συνολικό πάχος [µm]

500

m:mm		

3:25

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/24

Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

750

Τεμ. IP/Κουτί		

4/16

Χρώματα

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

Εφαρμογή

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Τεμ. IP/Κουτί

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

Προστασία και επισκευή κτιρίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm

–– Υψηλή ισχύς προσκόλλησης
–– Ιδιαιτέρως ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες και
UV ακτινοβολία
–– Τραχιά και ανθεκτική στο χρόνο
–– Εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή
–– Καλή ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες

Χρώματα

08350, 08351, 08352 tesa® Υφασμάτινη ταινία
Εφαρμογή

––Ταινία duct με βάση το συνθετικό
καουτσούκ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm

10:48

25:48

50:48

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/30

6/24

Χρώματα

18

19

Υποδείξεις και συμβουλές

Συσκευασία

–– Αδιάβροχο ύφασμα με επικάλυψη PE
το οποίο κόβεται με το χέρι
–– Δυνατή αρχική κολλητικότητα και καλή
ισχύς προσκόλλησης

Προστασία και επισκευή κτιρίων
Ειδικών Εφαρμογών

Προστασία και επισκευή κτιρίων

50524 tesa® Ταινία Αλουμινίου

51608 tesa® fleece
Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Μόνωση αγωγών και υδρορροών κτλ
–– Επικόλληση μονωτικών υλικών με επίστρωση
αλουμινίου
–– Γενική θερμομόνωση

–– Για την κατασκευή “πλεξούδας” στις
καλωδιώσεις των αυτοκινήτων
–– Ιδανικό για τις τοποθετήσεις συστημάτων
υγραερειοκίνησης σε αυτοκίνητα

–– Καλή προσκόλληση
–– Ανθεκτική στην υγρασία και αδιαπέραστη στον
ατμό
–– Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
–– Ανθεκτική στο πετρέλαιο και στο οξύ
–– Καλή μηχανική ισχύς
–– Διατίθεται και χωρίς χάρτινη επένδυση.
Καθαρίστε την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε την
ταινία.

Μεγέθη και συσκευασίες

m:mm

50:50

Συνολικό πάχος [µm]

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

5,6

Τεμ. IP/Κουτί

6/30

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

3.0

Τεμ. IP/Κουτί

Αντοχή εφελκυσμού [N/cm]

26

Χρώματα

Αντοχή εφελκυσμού [N/cm]

40

Χρώματα

m:mm

15:19
8/96

Ταινίες duct
Αρ. tesa®

Εφαρμογή

–– Ισχυρή και ανθεκτική ταινία tesa® Αλουμινίου
για επισκευές σε πολλές μεταλλικές
επιφάνειες,όπως αμαξώματα ή συσκευές
θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Κατάλληλη για προστασία, κάλυψη και επισκευή
––Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευές
σε οροφές και υδρορροές
––Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως
+140 °C
–– Ανθεκτική σε νερό, πετρέλαιο και γράσο
–– Ανθεκτική στο χρόνο
–– Υψηλή ισχύς προσκόλλησης

m:mm

10:50

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

Χρώματα

58588 tesa® Basic Αλουμινίου

Κύρια
πλεονεκτήματα

4610

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών, μόνωση
αγωγών, στερέωση προστατευτικών
μεμβρανών, στερέωση γενικά, επισκευή
και συσκευασία

- Εξαιρετικά πολυχρηστική
- Μεγάλη αρχική κολλητικότητα
- Καλή προσκόλληση σε πολλά
υλικά
- Ξετυλίγεται και κόβεται εύκολα
με το χέρι

4613

- Για απλές εφαρμογές όπως στερέωση,
μόνωση, σήμανση και συσκευασία
- Ακόμα και για ανώμαλες επιφάνειες

- Καλή δύναμη προσκόλλησης
- Αδιάβροχη
- Εύκαμπτη και κόβεται εύκολα με
το χέρι
- Αντοχή σε θερμοκρασίες
έως 95 °C

Πάχος

Μηχανική
αντοχή ταινίας

Κόβεται
με το χέρι

Προσκόλληση
ταινίας σε
ομαλές επιφάνειες

Πάχος

Μηχανική
αντοχή ταινίας

Κόβεται
με το χέρι

Προσκόλληση
ταινίας σε ομαλές
επιφάνειες

Υφασμάτινες ταινίες
Αρ. tesa®

Μεγέθη και συσκευασίες

4688

Κύριες
εφαρμογές
- Κλασική ταινία επισκευής
-Γ
 ια συσκευασία, προστασία,
σήμανση, δεματοποίηση και άλλα

Κύρια
πλεονεκτήματα
- Ισχυρό ύφασμα από ΡΕ
- Εύκαμπτος υφασμάτινος
φορέας
- Εύκολη στο ξετύλιγμα

Ταινίες για ειδικές εφαρμογές

–– Ανθεκτική ταινία αλουμινίου με μεγάλη δύναμη
συγκράτησης. 30μm ταινία με χάρτινη επένδυση
για επισκευές σε διαφορετικές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
–– Μη εύφλεκτη
–– Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές προστασίας
και επισκευής

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

10:50

Τεμ. IP/Κουτί		

6/54

Αρ. tesa®

Κύριες
εφαρμογές

Κύρια
πλεονεκτήματα

4668

-Για επισκευή πλαστικών υλικών σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους
-Για επικόλληση μεμβρανών LDPE σε εφαρμογές
κατασκευών
-Σχεδόν αόρατες επισκευές (διαφανής φορέας)

- Υψηλή δύναμη προσκόλλησης
-Εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία
-Στιβαρή με αντοχή στον χρόνο
-Υψηλή αντοχή στην τριβή και καλή αντοχή σε χημικά

4600

-Γ
 ια μόνωση και προστασία σε καλωδιώσεις και
συνδέσεις
-Γ
 ια εφαρμογές μόνωσης σε τμήματα κινητήρα
-Γ
 ια τη ναυτιλιακή βιομηχανία: διάφορες εφαρμογές
δεματοποίησης, περιτύλιξης και ασφάλισης
-Γ
 ια τύλιγμα εκτεθειμένων μεταλλικών συνδέσμων
(υδραυλικών εξαρτημάτων) για προστασία από τη
διάβρωση
-Μ
 ασκαρίσματος για εφαρμογή επιχρίσματος σε σκόνη ή
υγρή μορφή, γαλβανισμό, ανοδίωση και επικάλυψη

- Αδιάβροχη, μόνιμη μόνωση
- Εύκαμπτο υλικό
-Μ
 πορεί να εφαρμόζει καλά σε επιφάνειες κάθε τύπου, ακόμη και βρεγμένες ή ζεστές,
βρόμικες ή λαδωμένες
- Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα σε νερό

- Για τη μόνωση σωλήνων και υδρορροών
-Γ
 ια την επικόλληση μονωτικών υλικών με επένδυση
αλουμινίου
-Μόνωση θερμοκρασίας γενικής χρήσης

-Καλή προσκόλληση και μηχανική αντοχή
-Αντοχή στην υγρασία και αδιαπέραστη από τον ατμό
- Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
- Αντοχή στο λάδι και το οξύ
- Καλή μηχανική αντοχή

50524

Συσκευασία

Εφαρμογή

Χρώματα

Κύριες
εφαρμογές

Προστασία και επισκευή κτιρίων

280-300

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

56223 tesa® Ταινία Aλουμινίου

20

Τεχνικά χαρακτηριστικά

60

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

21

Υποδείξεις και συμβουλές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

–– Απόσβεση θορύβου
–– Αντοχή στην τριβή
–– Εύκαμπτη και απαλή
–– Αντοχή στο σκίσιμο
–– Σταθερή δύναμη στο ξετύλιγμα
–– Αντοχή στον χρόνο
–– Ισχυρή προσκόλληση
–– Κόβεται με το χέρι

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες στερέωσης διπλής όψης

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες στερέωσης διπλής όψης
4952 tesa® Ταινία Καθρεπτών
Εφαρμογή

–– Ταινία διπλής όψης για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους
–– Για στερέωση βαριών, επίπεδων αντικειμένων όπως
καθρέφτες, ταμπέλες και διακοσμητικά υλικά
–– Ιδανική για τοποθέτηση καθρεπτών σε μπάνια

25 years

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Υψηλής ποιότητας αφρώδης επίστρωση
–– Εξαιρετική ισχύς συγκόλλησης σε λείες επιφάνειες
–– Εξαιρετικά ανθεκτική στο χρόνο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

m:mm

1.5:19

5:19

10:19

Τεμ. IP/Κουτί

12/72

10/60

16/96

1150*

Διάσχιση αφρού [N/cm] > 8

* χωρίς φορέα

64958 tesa® Γενικής Χρήσης Εσωτερικού Χώρου
Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Υψηλής προσαρμογής αφρώδης επίστρωση
–– Πολύ καλή ισχύς συγκόλλησης σε λείες και ελαφρώς
τραχιές επιφάνειες

Συμβουλή

–– Η συγκολλητική ουσία έχει περιορισμένη αντοχή στη
θερμοκρασία: 40 °C (μακροπρόθεσμα) έως 60 °C
(βραχυπρόθεσμα).

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

m:mm

1.5:19

5:19

10:19

Τεμ. IP/Κουτί

12/72

10/60

19/96

1050*

Διάσχιση αφρού [N/cm] > 4

* χωρίς φορέα

4965 tesa® Διάφανη Στερέωσης
Εφαρμογή

22

Συσκευασία

Στερέωση και
επίστρωση δαπέδων

–– Για επικόλληση αντικειμένων όπως πινακίδες,
θερμόμετρα κτλ. σε γυαλί
–– Για στερέωση διαφανών και ημιδιαφανών υλικών
–– Για ελάχιστα κενά μετά τη στερέωση
–– Ιδανική για γυάλινα και διαφανή αντικείμενα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Υψηλή αρχική κολλητικότητα και εξαιρετικά υψηλή
ισχύς συγκόλλησης σε λείες, συμπαγείς γυάλινες
επιφάνειες, πλακάκια, ξύλο και τα περισσότερα
πλαστικά
–– Εξαιρετικά λεπτή και διαφανής (αόρατη)
–– Ανθεκτική σε UV ακτινοβολία και κατάλληλη για
χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

205*

m:mm

1.5:19

5:19

25:19

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

11.5

Τεμ. IP/Κουτί

12/72

12/72

8/48

* χωρίς φορέα

23

Υποδείξεις και συμβουλές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

–– Ισχυρή ταινία διπλής όψης για πολλαπλές εφαρμογές
όπως προθέματα, αφίσες ή ετικέτες τιμών
–– Κατάλληλη για στερέωση ελαφρύτερων
αντικειμένων, όπως κανάλια καλωδιώσεων,
τοποθέτηση στόκου και σοβατεπί
–– Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες στερέωσης διπλής όψης

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες επίστρωσης δαπέδων
4939 tesa® Γενικής Χρήσης Διπλής Οψης-Αφαιρούμενη

55750, 55751 tesa® Ταινία στερέωσης Εξωτερικού χώρου
Εφαρμογή

Εφαρμογή

––Για υφασμάτινες επικαλύψεις δαπέδων
(συμπεριλαμβανομένων χαλιών από τσόχα και
χειροποίητα)
––Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες
(εκτός από φυσική και συνθετική πέτρα)
––Ειδικό για τσιμεντοκονίες και εποξικά δάπεδα

––Ασφαλής, ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα,
αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης tesa® για μεγάλο
εύρος εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
––Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο νερό
και στη θερμοκρασία
–– Συγκρατεί έως 1 kg* ανά 10 cm
––Συγκρατεί πλακάκια, τούβλο, πέτρα, μέταλλα και
τα περισσότερα είδη πλαστικού

Χαρακτηριστικά προϊόντος

––Αφαιρείται πραγματικά χωρίς υπολείμματα
κόλλας εντός 14 ημερών.
––Κόβεται με το χέρι

Μεγέθη και συσκευασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

m:mm

1,5:19

5:19

Τεμ. IP/Κουτί

12/144

10/60

Συνολικό πάχος [µm]
Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

* ανοιχτή / κλειστή πλευρά

Μεγέθη και συσκευασίες
250
7.5/5*

m:mm

10:50

25:50

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/24

8096 tesa® διπλής όψης αφρώδη

4944 tesa® Υφασμάτινη Επίστρωσης Δαπέδου Extra Strong – Μόνιμη
Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Ταινία στερέωσης διπλής όψης
–– Φορέας από αφρό PE
–– Χαρτί σιλικόνης και συνθετικό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εξαιρετική προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες
–– Κόβεται με το χέρι
–– Κατάλληλη επίσης για το πίσω μέρος χαλιών με
πολύπλοκη δομή και ίνες

Συνολικό πάχος [µm]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες
970

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

24

1,5:19

10:25

Συνολικό πάχος [µm]

200

m:mm

10:50

25:50

Τεμ. IP/Κουτί

12/144

12/48

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

14.5

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/24

Ταινίες στερέωσης
Κύριες
εφαρμογές

Κύρια
πλεονεκτήματα

- Ταινία διπλής όψης για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους
- Για τη στερέωση επίπεδων αντικειμένων
(καθρέφτες, πινακίδες, διακοσμητικά
υλικά)

- Εξαιρετική προσκόλληση σε ομαλές
επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή στον χρόνο

64958

- Ισχυρή ταινία διπλής όψης
- Κατάλληλη για ομαλές και ελαφρώς
ανώμαλες επιφάνειες
- Για πολλές εφαρμογές όπως
σταθεροποίηση, στερέωση αφισών ή
ετικετών τιμών

- Εξαιρετικά προσαρμόσιμος αφρώδης
φορέας
- Πολύ καλή δύναμη προσκόλλησης σε
ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες

4965

- Ισχυρή ταινία διπλής όψης
- Για τη στερέωση αντικειμένων όπως
πινακίδες, θερμόμετρα, κ.λπ. σε γυαλί
- Για τη στερέωση διαφανών και
ημιδιαφανών υλικών
- Για την ελαχιστοποίηση κενών μετά τη
στερέωση

- Εξαιρετικά λεπτή και διάφανη
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και
κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Μεγάλη αρχική κολλητικότητα και πολύ
υψηλή δύναμη προσκόλλησης σε ομαλές,
συμπαγείς επιφάνειες

4952

24

Αφαιρούμενες και Ταινίες μόνιμης επίστρωσης δαπέδων
Προσκόλληση ταινίας
σε ομαλές επιφάνειες

Αρ. tesa®

Κύριες
εφαρμογές

Κύρια
πλεονεκτήματα

Δύναμη προσκόλλησης

Αφαιρούμενη
για διάστημα
έως και

4939

- Για αφαιρούμενη στερέωση
- Για υφασμάτινα καλύμματα δαπέδων (συμπερ.
χαλιών από τσόχα)
- Ειδική για δάπεδα από τσιμέντο, ρητίνη ή
σφραγισμένα με εποξικό υλικό
- Για προσωρινή χρήση σε εκθέσεις

- Εφαρμογή κατάλληλη για πολλές επιφάνειες
(εκτός από φυσική και συνθετική πέτρα)
- Κόβεται με το χέρι

2 εβδομάδες

4944

- Για μόνιμη, μακροχρόνια, ασφαλή επίστρωση
δαπέδων
- Ειδική για τη στερέωση χαλιών σε ανώμαλες
επιφάνειες
- Για καλύμματα δαπέδων και εφαρμογές βαρέως
τύπου

- Εξαιρετική προσκόλληση σε όλες τις
επιφάνειες
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη επίσης για το πίσω μέρος χαλιών
με πολύπλοκη δομή και ίνες

Μόνιμη

Συσκευασία

Αρ. tesa®

Μεγέθη και συσκευασίες

m:mm

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

25

Υποδείξεις και συμβουλές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

–– Πολύ ισχυρή υφασμάτινη ταινία για μόνιμη,
μακροχρόνια, ασφαλή επίστρωση δαπέδων
–– Ειδική για τη στερέωση χαλιών σε ανώμαλες 		
επιφάνειες
–– Κατάλληλη ακόμα και για καλύμματα δαπέδων
και εφαρμογές βαρέως τύπου

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων
Ταινίες επίστρωσης δαπέδων

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

5670, 5671, 5672 tesa® Ταινία Επίστρωσης Δαπέδου – Extra Strong
Εφαρμογή

––Αυτή η ταινία tesa® με το υπερισχυρό κράτημα είναι εξαιρετικά
ανθεκτική και σχεδιασμένη ειδικά για ανθεκτικές στη φθορά
επιστρώσεις δαπέδου και καλυμμένους εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Κατάλληλη για όλες τις μοκέτες
και δάπεδα από PVC
–– Υπερισχυρό συγκολλητικό διπλής όψης
–– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποδαπέδια θέρμανση
–– Εύκολο κόψιμο με το χέρι

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm

5:50

10:50

25:50

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/36

6/24

56170, 56171, 56172 tesa® Ταινία διπλής όψης Universal
Εφαρμογή

–– Η ταινία διπλής όψης tesa® είναι
ιδανική για τοποθέτηση μοκέτας και μόνιμη
στερέωση διαφορετικών υλικών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Στερέωση και επίστρωση δαπέδων

––Πολλαπλής λειτουργικότητας:
για στερέωση μοκέτας σε διαφορετικές
επιφάνειες, χειροτεχνίες και διακόσμηση
–– Κόβεται με το χέρι

m:mm

5:50

10:50

25:50

Τεμ. IP/Κουτί0

6/36

6/36

6/24

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Μεγέθη και συσκευασίες

8371 tesa® Διπλής όψης filmic
Εφαρμογή

–– Ταινία PP διπλής οψής με βάση το συνθετικό
καουτσούκ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm

10:50

25:50

Τεμ. IP/Κουτί

6/36

6/30

Χρώματα

26

27

Υποδείξεις και συμβουλές

Συσκευασία

–– Φορέας πολυπροπυλένιου και επένδυση καφέ
σιλοκονούχου χαρτιού
–– Δυνατή αρχική κολλητικότητα και καλή 		
προσκόλληση

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση
Ταινίες σήμανσης και αντιολισθητικές ταινίες

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση
Ταινίες σήμανσης και αντιολισθητικές ταινίες
60760 tesa® Ταινία Σήμανσης
Εφαρμογή

––Ταινία σήμανσης προσωρινής συγκόλλησης
––Αναγνώριση και σήμανση κινητών και σταθερών
αντικειμένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

––Εξαιρετικά υψηλή ισχύς συγκόλλησης σε πολλά
υποστρώματα
––Ισχυρή ταινία PVC εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή
––Κόβεται με το χέρι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό πάχος [µm]
Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]
Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

Μεγέθη και συσκευασίες
150

m:mm		

33:50

2

Τεμ. IP/Κουτί		

6/36

220

Χρώματα

60950, 60951 tesa® Αντιολισθητικές Ταινίες
Εφαρμογή

Κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές στις οποίες
απαιτείται ασφαλές πάτημα, π.χ. σκαλιά, σκάλες,
ράμπες, αμαξίδια, ικριώματα, κτλ.
––Fluo: παραμένει λαμπερή σε μεγάλες περιόδους για
ασφάλεια και προειδοποίηση σε σκοτεινούς χώρους
––Διάφανη: κάνει ακριβές επιφάνειες όπως ξύλινες
σκάλες, διακριτικά ασφαλείς.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

––Πολύ υψηλή ισχύς προσκόλλησης
––Ευδιάκριτη αντιολισθητική επίδραση για έως
2 χρόνια
––Ιδιαίτερα ανθεκτικές στην τριβή, ισχυρές και γερές
––Ανθεκτικές σε UV ακτινοβολία, θερμοκρασία, αλατόνερό και απορρυπαντικά

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]
Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

Μεγέθη και συσκευασίες
180

tesa

Χρώματα

m:mm Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτιού

10

60950

μαύρο

15:25/50/100

6/36, 3/18, 3/9

200

60951

κίτρινο/μαύρο

15:50

3/18

55587, 55588, 55589 tesa® Αντιολισθητικές Ταινίες
Εφαρμογή

Συσκευασία

–– Η tesa® Αντιολισθητική ταινία χρειάζεται όπου
απαιτείται ασφαλές πάτημα. Αποτελεί την ιδανική
προστασία για αποτροπή ατυχημάτων σε σκαλιά,
ράμπες, γάστρες σκαφών και άλλες ολισθηρές
επιφάνειες. Η tesa® Αντιολισθητική ταινία είναι
κατάλληλη για χρήση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε
εξωτερικό χώρο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ασφάλεια
28

28

–– Εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική ταινία
––Διατίθεται επίσης σε φθορισμού (χρωματική αντίθεση
κατά τη διάρκεια της ημέρας)
–– Πολύ ισχυρή συγκόλληση
–– Κόβεται με το χέρι
––Ανθεκτική στο νερό, τη θερμοκρασία, το υπεριώδες
φως και τα καθαριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

5:25

5:50

Τεμ. IP/Κουτί		

6/72

6/36

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

Συνολικό πάχος [µm]

Χρώματα

29

Υποδείξεις και συμβουλές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση
Ταινίες ηλεκτρικής μόνωσης

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση
Ταινίες ηλεκτρικής μόνωσης
53948 tesaflex® IMQ/SEMKO Ηλεκτρομονωτική Ταινία
Εφαρμογή

–– Ταινία από PVC με ειδική σύνθεση, πλαστικοποιημένη
και αυτοσβηνόμενη
–– Για μόνωση συρμάτων και καλωδίων, Μασκαρίσματος,
δεματοποίηση, επισκευές, συνενώσεις και πολλές
άλλες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Καλή ευελιξία και προσκόλληση ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες
–– Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 90 °C
–– Διηλεκτρική τάση διάσπασης 5.000 V
–– Πιστοποιημένη από τις VDE, IMQ και Semko σύμφωνα
με τον κανονισμό ICE 60454-3-1
–– Μονωτική ταινία σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC
–– Βραδυφλεγής
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

Συνολικό πάχος [µm]

130

m:mm

Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm]

2.7

Τεμ. IP/Κουτί 10/250

Διηλεκτρική ισχύς [V]
Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%]

10:15

20:19

25:19

25:25

25:50

10/160

10/160

8/128

4/64

5.000
260

Χρώματα

56201 tesa® Ταινία Ψυκτικών
Εφαρμογή

–– Η ταινία μόνωσης της tesa είναι μια ηλεκτρική ταινία
από PVC που διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά
χρώματα. Χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική ταινία
μόνωσης γενικής χρήσης για όλα τα είδη καλωδίων,
όπως καλώδια ρεύματος, καλώδια ηχείων και καλώδια
ακουστικών. Χρησιμοποιήστε την για την προσωρινή
επισκευή κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος ώστε
να αποκατασταθεί η ηλεκτρική ασφάλειά του. Είναι
επίσης ιδανική για τη χρωματική κωδικοποίηση των
καλωδιώσεων των συστημάτων ψυχαγωγίας ή του
εξοπλισμού υπολογιστών. Σε πολλές περιπτώσεις,
είναι επίσης ιδανική για τη μόνωση ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, όπως τοστιέρες και καφετιέρες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ασφάλεια και ηλεκτρική μόνωση

–– Προστατεύει τα καλύμματα των καλωδίων
–– Βραδυφλεγής
–– Εύκολη στο τύλιγμα και στη σχηματοποίηση ακόμα και
γύρω από ανώμαλες επιφάνειες
–– Ασφαλής ηλεκτρική προστασία έως 6.000v
–– Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό
IEC 454-3-1
Μεγέθη και συσκευασίες
20:50

Τεμ. IP/Κουτί

4/100

Ηλεκτρική Μόνωση
30
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Υποδείξεις και συμβουλές

Συσκευασία

m:mm

Συσκευασία
για κλείσιμο και ενίσχυση

Συσκευασία
για κλείσιμο και ενίσχυση
57165, 57166, 56167, 56168 tesa® tesapack® Strong
Εφαρμογή

–– Η ταινία tesapack® strong είναι μια ταινία
για σφράγιση χαρτόκουτων για μια ευρεία
σειρά τυπικών οικιακών εφαρμογών. Είναι μια
πολυχρηστική ταινία πολλών εφαρμογών που
είναι πάντα χρήσιμη για το πακετάρισμα ενός
δέματος ή το σφράγισμα μιας κούτας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Ισχυρός φορέας από PP
–– Κόλλα χωρίς διαλύτες με αντοχή σε UV
–– Καλή ασφάλεια σφράγισης χάρη στην υψηλή
αντοχή κατά του σκισίματος
–– Ομαλό ξετύλιγμα χαμηλού θορύβου
–– Κατάλληλη για χρήση με όλες τις διαθέσιμες
βάσεις χειρός της tesa®
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

66:38

66:50

Τεμ. IP/Κουτί		

8/48

6/36

Χρώματα

58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575 tesapack® Basic
Εφαρμογή

–– Η tesapack® Basic είναι μια οικονομικά αποδοτική ταινία συσκευασίας κατάλληλη για πολλές
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε την ως ταινία
συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων για να
συσκευάσετε ελαφρώς τραχιά πακέτα και
δέματα όλων των ειδών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Διαστάσεις: 66 m:50 mm / 50 m:45 mm
/ 40 m:45 mm
–– Χωρίς διαλύτες
–– Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
και τον χρόνο
–– Εύκολο ξετύλιγμα
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

66:50

50:48

40:45

Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτιού

6/36

6/36

6/36

Χρώματα

6300 tesa® Μηχανή συσκευασίας ECONOMY
Εφαρμογή

–– tesa® Μηχανή συσκευασίας για ασφαλή,
καθαρή και εύκολη σφράγιση όλων των ειδών
δεμάτων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

32

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μ / Π / Υ [mm]

Μεγέθη και συσκευασίες
220/65/150

Μέγ. διάμετρος ρολού [mm]
Μέγ. πλάτος ρολού [mm]

120

Τεμ. IP/Κουτί
Πυρήνας ρολού

1/140
3“

50

33
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Συσκευασία

Συσκευασία

–– Ενισχυμένο μεταλλικό πλαίσιο
–– Κάλυμμα λεπίδας για ασφαλή χρήση (προστασία
από τραυματισμούς)
–– Προσαρμόσιμος έλεγχος τάνυσης

ON & OFF

ON & OFF
55224, 55225 tesa® On & Off Γενικής Χρήσης
Εφαρμογή

–– Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης
αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό,
υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις.
Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενα
σας περισσότερες από 10.000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Σταθερό, ασφαλές κράτημα για ελαφρά
αντικείμενα
–– Αποκόλληση και επανακόλληση 10.000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες
mm:cm

20:100

Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτιού 6/60
Χρώματα

55226 tesa® On & Off Stick on Στρογγυλό
Εφαρμογή

–– Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης
αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό,
υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις.
Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενα
σας περισσότερες από 10.000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Σταθερό, ασφαλές κράτημα για ελαφρά
αντικείμενα
–– Αποκόλληση και επανακόλληση 10.000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm
Τεμ. IP/Κουτί

Ø 16
12/108

Χρώματα

55231 tesa® On & Off Γενικής Χρήσης για Υφάσματα
Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

ON & OFF

–– Για στερέωση υφασμάτων σε σκληρές
επιφάνειες
–– Ιδανικό για διακόσμηση με οικιακά υφάσματα
–– Αποκόλληση και επανακόλληση 10.000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες
mm:cm
Τεμ. IP/Κουτί

20:100
6/60

Χρώματα

34

35

Υποδείξεις και συμβουλές

Λύσεις για το σπίτι

–– Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης
αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό,
υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις.
Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενά
σας περισσότερες από 10.000 φορές.

ON & OFF

ON & OFF

55228 55229 tesa® On & Off Extra Strong Λωρίδες
Εφαρμογή

–– Η ισχυρή μέθοδος στερέωσης βαριών
αντικειμένων.
Οι υπερισχυρές λωρίδες και ταινίες
Hook & Loop ανοίγουν και κλείνουν
1.000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Τι κάνει τη σειρά tesa® On & Off Hook
& Loop Extra Strong τόσο δυνατή;
–– Το υπερισχυρό συγκολλητικό
–– Το ανθεκτικό υλικό της ταινίας
–– Πρακτική λωρίδα
–– Για βαριά αντικείμενα όπως εργαλεία
Μεγέθη και συσκευασίες
mm:cm		

50:10

50:100

Τεμ. IP/Κουτί		

12/96

6/36

Χρώματα

55236 tesa® On & Off Δεματοποίηση Καλωδίων
Εφαρμογή

–– Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος δεματοποίησης καλωδίων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Για δεματοποίηση και τακτοποίηση καλωδίων
ηλεκτρικών συσκευών, αξεσουάρ και άλλων
αντικειμένων
–– Πρακτικό σχήμα
–– Μπορεί να προσαρτηθεί στο καλώδιο για
προστασία από απώλειες
–– Πολλές εφαρμογές, επαναχρησιμοποιήσιμο
–– Αποκόλληση και επανακόλληση 1.000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

5x0,2:12

Τεμ. IP/Κουτί		

12/96

Χρώματα

55239 tesa® On & Off Δεματοποίηση Καλωδίων
Εφαρμογή

–– Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος
δεματοποίησης καλωδίων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

5:10

Τεμ. IP/Κουτί		

12/96

Χρώματα

36

37

Υποδείξεις και συμβουλές

Λύσεις για το σπίτι

–– Για τακτοποίηση καλωδίων και άλλων
αντικειμένων
–– Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος
–– Ιδανικό για το σπίτι και το γραφείο
–– Πολλές εφαρμογές, επαναχρησιμοποιήσιμο
–– Αποκόλληση και επανακόλληση
1.000 φορές

ΤΣΟΧAΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΤΣΟΧAΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
57891 57892, 57893, 57894 tesa Protect® Τσοχάκια προστασίας στρογγυλά
Εφαρμογή

–– Τα tesa® τσοχάκια προστασίας μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την προστασία
ευαίσθητων επιφανειών ή για να διευκολύνουν την κίνηση αντικειμένων πάνω σε
λείες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Προστατεύουν ξύλο, γυαλί, παρκέ, δάπεδο
μελαμίνης και πλακάκια
–– Κομμένα εκ των προτέρων σε διαφορετικά
μεγέθη ή κόβονται εύκολα στο επιθυμητό
μέγεθος
–– Διατίθενται σε λευκό και καφέ

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm
Τεμ. IP/Κουτί

Ø 18

Ø 22

Ø 26

100:80

20/240

20/240

20/240

20:240

Χρώματα

57898 tesa Protect® Αντιθορυβικά/Αντιολισθητικά αυτοκόλλητα
Εφαρμογή

–– Το προϊόν tesa® αντιθορυβική προστασία,
προστατεύει ευαίσθητες επιφάνειες,
αποτρέπει την ολίσθηση, μετακίνηση ή
φθορά αντικειμένων και μειώνει το θόρυβο
κατά το κλείσιμο πορτών ή συρταριών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εμποδίζουν την ολίσθηση και μετακίνηση
αντικειμένων
–– Μειώνουν το θόρυβο όταν κλείνουν
πόρτες ή συρτάρια
–– Προστατεύει επιφάνειες από εκδορές
–– Αυτοκόλλητα
–– Διαφανή
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

Ø8

Τεμ. IP/Κουτί		

20/240

Χρώματα

57899 tesa Protect® Προστατευτικά
Εφαρμογή

38

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εμποδίζει ζημιές από π.χ. πόμολα
πόρτας
–– Αυτοκόλλητα
–– Διαθέσιμα σε λευκό και καφέ

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

10:10

Τεμ. IP/Κουτί		

20/240

Χρώματα

39

Υποδείξεις και συμβουλές

ΤΣΟΧAΚΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Λύσεις για το σπίτι

–– Τα προστατευτικά της tesa
προσφέρουν προστασία για περιοχές
όπου χρειάζεται απορρόφηση
κραδασμών.

TESAMOLL

TESAMOLL
55157 tesamoll® Φύλλο αλουμινίου μόνωσης σωμάτων θέρμανσης
Εφαρμογή

–– Μειώνει την απώλεια ενέργειας μέσω των τοίχων, ανακλώντας την ενέργεια θερμότητας.
–– Εξοικονομεί δαπάνες θερμότητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Αφρώδες υλικό με επικάλυψη αλουμινίου
–– Ιδανικό για τοποθέτηση πίσω από καλοριφέρ
–– Τα υλικά στερέωσης δεν περιλαμβάνονται

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

1:700

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

5390, 55703 tesamoll® Προφίλ P
Εφαρμογή

–– Αυτοκόλλητα, εύκολα στην εφαρμογή, tesamoll®
ΚΛΑΣΙΚΑ Προφίλ για παράθυρα και πόρτες.
Τα υψηλής ποιότητας ελαστικά προφίλ αντέχουν
σχεδόν όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι
εύκολα στην τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm:mm
Τεμ. IP/Κουτί

6:9:5,5

–– Ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, την υπεριώδη
ακτινοβολία και το όζον
–– Αυτοκόλλητο ελαστικό, μεγάλης διάρκειας
–– Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
–– Εύκολο στην εφαρμογή και την τοποθέτηση χωρίς
βίδες ή καρφιά
–– Εύκολη αφαίρεση
–– Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50 °C ως +60 °C
–– Εξοικονομεί έως 35% στις ενεργειακές δαπάνες
–– Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 2 έως 5 mm
55703 – 100:48

10

Χρώματα

5463, 55701 tesamoll® Προφίλ E
Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

TESAMOLL
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm:mm
Τεμ. IP/Κουτί

6:9:4

–– Ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, την υπεριώδη
ακτινοβολία και το όζον
–– Αυτοκόλλητο ελαστικό, μεγάλης διάρκειας
–– Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
–– Εύκολο στην εφαρμογή και την τοποθέτηση χωρίς
βίδες ή καρφιά
–– Εύκολη αφαίρεση
–– Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50 °C ως +60 °C
–– Εξοικονομεί έως 20% στις ενεργειακές δαπάνες
–– Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 1 έως 3,5 mm
55701 – 100:48

10

Χρώματα

40

41

Υποδείξεις και συμβουλές

Λύσεις για το σπίτι

–– Αυτοκόλλητα, εύκολα στην εφαρμογή, tesamoll®
ΚΛΑΣΙΚΑ Προφίλ για παράθυρα και πόρτες.
Τα υψηλής ποιότητας ελαστικά προφίλ αντέχουν
σχεδόν όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι
εύκολα στην τοποθέτηση.

TESAMOLL

TESAMOLL

05452, 05454, 05456 tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό UNIVERSAL

5433 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας STANDARD

Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Το ευπροσάρμοστο αυτοκόλλητο tesamoll®
αφρώδες μονωτικό για παράθυρα και πόρτες
είναι εύκολο στην τοποθέτηση. Εύκολη
προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη κενού,
λόγω του εύκαμπτου αφρού.
Πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

–– Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες
πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από
αέρα, κρύο και σκόνη. Τρίχες από νάιλον υψηλής
ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια σφράγιση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες
ή καρφιά
–– Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
–– Ανθεκτικές στην τριβή
–– Κατάλληλη για λείες επιφάνειες δαπέδου όπως
παρκέ και ξύλινα πατώματα, PVC, μελαμίνης
–– Για κενά έως 12 mm
–– Ανθεκτικότητα: έως 4 χρόνια
–– Υλικό: Εύκαμπτο πλαστικό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Αυτοκόλλητο προφίλ αφρώδους υλικού
–– Σφραγίζει κενά από 1 ως 5 mm
–– Ανθεκτικότητα: έως 2 χρόνια
–– Μαλακό και ευπροσάρμοστο

Μεγέθη και συσκευασίες

Μεγέθη και συσκευασίες

10:9:6

10:15:6

10:25:6

m:mm		

1:37

32

20

12

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

Χρώματα

5418 tesamoll® Διπλό ρολό μόνωσης πόρτας

5403 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας ΓΙΑ ΤΑΠΗΤΕΣ
Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από αέρα, κρύο και σκόνη.
Τρίχες από νάιλον υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια
σφράγιση.

–– Το tesamoll® διπλό ρολό σταματά το κρύο, τα
ρεύματα και τη σκόνη. Μπορεί να τοποθετηθεί
εύκολα κάτω από την πόρτα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Κατάλληλο για λείες επιφάνειες δαπέδου,
όπως παρκέ, ξύλινα δάπεδα ή δάπεδα με
πλακάκια
–– Για κενά έως 22 mm
–– Μη συγκολλητικό

–– Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες ή καρφιά
–– Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
–– Ανθεκτικές στην τριβή
–– Για μοκέτες με μακρύ πέλος
–– Για κενά έως 15 mm
–– Μακριά, ελαστική βούρτσα
–– Ανθεκτικότητα: έως 6 χρόνια
–– Υλικό: πλαστικό
Μεγέθη και συσκευασίες

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

1:43

m:mm		

0,95:22

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Τεμ. IP/Κουτί		

20

Χρώματα

Χρώματα

5422 tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό για το κάτω μέρος πόρτας UNIVERSAL

5405 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας Comfort
Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από αέρα, κρύο και σκόνη.
Τρίχες από νάιλον υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια
σφράγιση.

–– Μία οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις
βέργες μόνωσης πόρτας, η αυτοκόλλητη αυτή
λωρίδα από αφρώδες υλικό σφραγίζει κενά έως
20 mm.

–– Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες ή καρφιά
–– Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
–– Ανθεκτικές στην τριβή
–– Ενεργή αντιστάθμιση από ενσωματωμένο έλασμα
βούρτσας
–– Εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα, ακόμα και σε δάπεδα
με πλακάκια ή ανισόπεδα, ή κενά έως 15 mm
–– Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
–– Υλικό: λουστραρισμένο αλουμίνιο
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

1:40

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

42

Λύσεις για το σπίτι

Τεμ. IP/Κουτί

–– Εμποδίζει αέρα, σκόνη, κρύο, ζέστη, θόρυβο
και έντομα
–– Για λείες επιφάνειες
–– Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
–– Μακράς διάρκειας

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

1:38

Τεμ. IP/Κουτί		

10

Χρώματα

43

Υποδείξεις και συμβουλές

m:mm:mm

POWERSTRIPS

POWERSTRIPS
57533 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μικρά
Εφαρμογή

–– Τα tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μικρά παρέχουν
ασφαλές κράτημα έως 1 kg. Ιδανικά για στερέωση αντικειμένων στην κουζίνα, το μπάνιο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας
πλαστικό
–– Ισχυρό κράτημα έως 1kg
–– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, γυαλί,
ξύλο, πλαστικό και ποικιλία άλλων επιφανειών*
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
–– Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
με τα tesa Powerstrips® Μικρά
–– Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®
Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

blister

Τεμ. IP/Κουτί		

6/96

Χρώματα

Κλασικά

57530

57540

Οβάλ

57533

57519

Στρογγυλά

57577

57578

58013 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μεγάλα
Εφαρμογή

–– Τα πρακτικά tesa Powerstrips® Άγκιστρα
Μεγάλα συγκρατούν έως 2 kg χωρίς δυσκολία.
Ιδανικά για στερέωση αντικειμένων στην κουζίνα,
το μπάνιο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

m:mm		

blister

Τεμ. IP/Κουτί		

6/96

Χρώματα

Κλασικά

POWERSTRIPS
58010

44

58051

Οβάλ

58013

58013

58050

58063

45

Υποδείξεις και συμβουλές

Μεγέθη και συσκευασίες

Λύσεις για το σπίτι

–– Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
–– Ισχυρό κράτημα έως 2 kg
–– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, γυαλί,
ξύλο, πλαστικό και πλήθος άλλων λείων επιφανειών*
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες ή καρφιά
–– Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
με tesa Powerstrips® Μεγάλα

POWERSTRIPS

POWERSTRIPS
58031 tesa Powerstrips® Άγκιστρο Κάδρων

58094 Ράβδος αγκίστρων tesa Powerstrips®
Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Το tesa Powerstrips® Άγκιστρο Κάδρων – το
μόνο καρφί που κολλάει. Για στερέωση κάδρων,
ημερολογίων, θερμόμετρων και άλλων αντικειμένων.

–– Με τη ράβδο αγκίστρων tesa Powerstrips®
Hook Rack μπορείτε να κρεμάτε σε τριάδες τα
αντικείμενα στην κουζίνα, στο μπάνιο, στο χολ ή στα
ντουλάπια.

–– Η εναλλακτική λύση ενάντια σε καρφιά και βίδες
–– Κρατά αντικείμενα έως 1 kg*
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες
ή καρφιά
–– Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
με tesa Powerstrips® Μεγάλα

–– Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
–– Ισχυρό κράτημα έως 3 kg
–– Δυνατότητα χρήσης σε πλακάκια, γυαλί, ξύλο,
πλαστικό και διάφορες άλλες λείες επιφάνειες*
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
–– Η ράβδος αγκίστρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
τις λωρίδες tesa Powerstrips® Μεγάλα
–– Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®
Μεγέθη και συσκευασίες

Μεγέθη και συσκευασίες

m:mm		

blister

m:mm		

blister

Τεμ. IP/Κουτί		

6/48

Τεμ. IP/Κουτί		

12/192

Χρώματα

Χρώματα

59704 59707 Waterproof Πλαστικό Άγκιστρο tesa Powerstrips®

58003 tesa Powerstrips® Πόστερ
Εφαρμογή

Εφαρμογή

–– Το έξυπνο συγκολλητικό για στερέωση πόστερ,
διαγραμμάτων ή σχεδίων και αφαίρεση χωρίς
ίχνος.

–– Τα πρακτικά αδιάβροχα άγκιστρα και η θήκη ξυριστικής
μηχανής και οδοντόβουρτσας tesa Powerstrips®
συγκρατούν εύκολα έως 2 kg – το Duo Hook έως και
3 kg – σε μέρη με υγρασία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Ασφαλές κράτημα έως 200 g
–– Αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη, χάρη στη
μοναδική τεχνολογία Powerstrips®
–– Χάρη στο ειδικό σχήμα, είναι ιδανικό για ελαφρά
και ευαίσθητα υλικά, κ.λπ.
–– Τα πόστερ μπορούν να αντικατασταθούν
ή να επαναδιευθετηθούν, αφήνοντας και την
επιφάνεια και το πόστερ χωρίς ζημιές

–– Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
–– Ισχυρό κράτημα έως 2 kg, Duo Άγκιστρο up to 3 kg
–– Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλακάκια, γυαλί κτλ.,
σε δωμάτια με υγρασία ή απευθείας στο ντους*
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
–– Ειδικά κατασκευασμένο για στερέωση αντικειμένων σε
υγρά μέρη (π.χ. ντους, μπανιέρα κτλ.)
–– Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά με τις λωρίδες tesa
Powerstrips® Waterproof Μεγάλα
Μεγέθη και συσκευασίες

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

blister

m:mm		αναδιπλούμενο κρεμαστό κουτί

Τεμ. IP/Κουτί		

6/96

Τεμ. IP/Κουτί		

15

Χρώματα

Χρώματα

58029 tesa Powerstrips® Άγκιστρο οροφής

58000 tesa Powerstrips® Μεγάλα / Μικρά

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Η εναλλακτική λύση ενάντια στο τρυπάνι, το
σφυρί και τα καρφιά.

Μεγέθη και συσκευασίες

Μεγέθη και συσκευασίες

m:mm		

blister

Strips

10

14

Τεμ. IP/Κουτί		

6/96

Τεμ. IP/Κουτί

15

15

Χρώματα
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–– Ισχυρό κράτημα για αντικείμενα στις
περισσότερες επιφάνειες*
–– Αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη, χάρη στη
μοναδική τεχνολογία Powerstrips®
–– Powerstrips® Μεγάλα: μέγιστο κράτημα έως
2 kg σε λείες επιφάνειες
–– Powerstrips® Μικρά: μέγιστο κράτημα έως
1 kg σε λείες επιφάνειες
–– Κατάλληλα για όλη τη σειρά παρελκόμενων
Powerstrips® Μεγάλα ή Μικρά

Λύσεις για το σπίτι

–– Ασφαλές κράτημα έως 500 g
–– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλες τις
οροφές*
–– Η περιστρεφόμενη κεφαλή επιτρέπει την τοποθέτηση αντικειμένων με ακρίβεια
–– Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες ή καρφιά
–– Άγκιστρο το οποίο επαναχρησιμοποιείται με tesa
Powerstrips® Μεγάλα
–– Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®

Χρώματα
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–– Το tesa Powerstrips® Άγκιστρο οροφής – για στερέωση αντικειμένων και διακοσμήσεων στην οροφή.

ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
55033 tesa® Σήτα OPEN / CLOSE
Εφαρμογή

–– Η tesa® Σήτα OPEN / CLOSE προσφέρει προστασία από τα έντομα – απλά τυλίξτε την όταν δεν την
χρειάζεστε. Προσφέρει επίσης απλή και αξιόπιστη
προστασία από τα έντομα με τα παράθυρα ανοιχτά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Ιδανική για παράθυρα με πατζούρια ή ζαρντινιέρες
–– Μπορεί να ανοίξει και να κλείσει οποιαδήποτε
στιγμή
–– Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
–– Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος
Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop
αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
–– Πλένεται ως τους 30 °C
Μεγέθη και συσκευασίες
m:m		

1,30:1,50

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

55388 tesa® Σήτα COMFORT για Παράθυρα
Εφαρμογή

–– Η tesa® Σήτα COMFORT προσφέρει αξιόπιστη
προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και
πόρτες ανοιχτά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
–– Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος
Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop
αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
–– Περιλαμβάνεται ταινία Hook & Loop με ισχυρή
συγκράτηση και συσκευή πίεσης
–– Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
–– Πλένεται ως τους 30 ˚C
–– Πλέγμα που χρησιμοποιείται ξανά
Μεγέθη και συσκευασίες
m:m		

1,30:1,50

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

55679 tesa® Σήτα STANDARD για Πόρτες
Εφαρμογή

–– Η tesa® Σήτα STANDARD προσφέρει προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες
ανοιχτές.
–– Εύκολη στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία
–– Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μέγεθος εύκολα
και με ακρίβεια
–– Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων χωρίς προβλήματα
–– Πλένεται ως τους 30 °C

Μεγέθη και συσκευασίες
m:m		

2 x 0,65:2,20

Τεμ. IP/Κουτί		

15

Χρώματα
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Σήτες κουνουπιών

Λύσεις για το σπίτι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΣΗΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

55910 tesa® Σήτα COMFORT για Πόρτες
Εφαρμογή

–– Η tesa® Σήτα COMFORT προσφέρει αξιόπιστη
προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και
πόρτες ανοιχτά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
–– Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος
Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop
αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
–– Περιλαμβάνεται ταινία Hook & Loop με ισχυρή
συγκράτηση και συσκευή πίεσης
–– Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
–– Πλένεται ως τους 30 ˚C

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

2 x 0.65:2.50

Τεμ. IP/Κουτί		

5

Χρώματα

55672 tesa® Σήτα STANDARD για παράθυρα
Εφαρμογή

–– Η tesa® Σήτα STANDARD προσφέρει προστασία
έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες
ανοιχτές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

–– Εύκολη στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία
–– Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μέγεθος
εύκολα και με ακρίβεια
–– Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων χωρίς 		
προβλήματα
–– Πλένεται ως τους 30 °C

Μεγέθη και συσκευασίες
m:mm		

1,30:1,50

Τεμ. IP/Κουτί		

24

Χρώματα

55387 tesa® Ανταλλακτικό ρολό σήτας Hook & Loop
Εφαρμογή

–– Με το ανταλλακτικό ρολό σήτας Hook & Loop της
tesa, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις σήτες χωρίς
ίχνη.
–– Αυτοκόλλητη ανώτερης ποιότητας ταινία
Hook & Loop
–– Η μοναδική ταινία tesa® COMFORT
Hook & Loop μπορεί να αφαιρεθεί από τις
περισσότερες επιφάνειες (αλουμίνιο, PVC και
σταθερές επιφάνειες ξύλου) εύκολα χωρίς να
αφήνει κατάλοιπα

Μεγέθη και συσκευασίες
m:m		

5,60

Τεμ. IP/Κουτί		

22

Χρώματα
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Λύσεις για το σπίτι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Υποδείξεις και συμβουλές

Υποδείξεις και συμβουλές

Υποδείξεις και
συμβουλές

Στις οικοδομές υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
εργασιών που απαιτεί ταινίες μασκαρίσματος.
Οι απαιτήσεις αυτών των εργασιών είναι πολύ
διαφορετικές.
Για παράδειγμα, στη μία περίπτωση, απαιτείται
μασκάρισμα για εξωτερικές εργασίες γύψωσης
(σοβατίσματος), οι οποίες ενδέχεται να
διαρκέσουν εβδομάδες και ταλαιπωρούν τις
ταινίες με αιχμηρά εργαλεία και χημικά επιθετικό
σοβά. Σε άλλη περίπτωση, για παράδειγμα όταν
γίνεται εφαρμογή γυαλιστικού τοίχου, απαιτείται
μια απλή προστασία ενάντια στο πιτσίλισμα για
σύντομο χρονικό διάστημα. Σε άλλη περίπτωση
πάλι, απαιτούνται στιβαρές αυτοκόλλητες ταινίες
που δεν σκίζονται κατά την αφαίρεση ακόμα
και όταν, για παράδειγμα, εφαρμόζονται παχιά
βερνίκια δαπέδου.
Είναι προφανές πως ένα προϊόν δεν μπορεί
να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση και πως σε
μερικές περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν
αυτοκόλλητες ταινίες εξειδικευμένης εφαρμογής.
Συχνά είναι λανθασμένη οικονομία η χρήση μιας
οποιασδήποτε παλιάς αυτοκόλλητης ταινίας,
καθώς συνήθως έχει ως αποτέλεσμα παράπονα
και επιπλέον εργασία ή την επανεκτέλεση της
εργασίας αργότερα. Για τη διασφάλιση τέλειων
αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό τόσο το σωστό
προϊόν όσο και η σωστή εφαρμογή.
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα θέλαμε να σας
προσφέρουμε σαφή καθοδήγηση ώστε να
επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα σε όλες
σχεδόν τις περιπτώσεις.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι τέσσερις
βασικές αρχές.

Εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Η χρήση ταινιών σε εξωτερικό χώρο απαιτεί
σημαντικά υψηλότερη απόδοση προϊόντος.
Για παράδειγμα, η ταινία θα πρέπει να είναι
ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει
να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και
την υγρασία, έτσι ώστε να μην παραμένουν
κατάλοιπα κόλλας και να μη σκίζεται κατά την
αφαίρεση. Οι ταινίες εξωτερικού χώρου της tesa®
Professional μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν
από τα εικονίδια.
Χρόνος χρήσης

Ο χρόνος χρήσης είναι επίσης ένα σημαντικό
στοιχείο όταν επιλέγουμε ένα προϊόν, καθώς
στην ουσία όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες
κολλούν με μεγαλύτερη δύναμη, όσο ο χρόνος
προσκόλλησης αυξάνεται. Ο μέγιστος χρόνος
χρήσης – π.χ. ο χρόνος μετά τον οποίο το
εν λόγω προϊόν εξακολουθεί να μπορεί να
αφαιρεθεί χωρίς δυσκολία – εξαρτάται από τον
τύπο της αυτοκόλλητης ταινίας.
Αν ο χρόνος χρήσης υπερβληθεί, ο κίνδυνος
να παραμείνουν κατάλοιπα ή να φθαρεί το
υπόστρωμα όταν αφαιρεθεί η ταινία αυξάνεται
σημαντικά.
Σημείωση: Όλα τα προϊόντα tesa αναφέρουν τον
χρόνο χρήσης στις ετικέτες στους.
Τύπος υποστρώματος

Πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετά θέματα σε
αυτή την περίπτωση:
– Ομαλή, ανώμαλη ή τραχιά επιφάνεια
Όσο πιο ανώμαλο είναι το υπόστρωμα, τόσο
λιγότερη επιφάνεια είναι διαθέσιμη για κόλληση
και συνεπώς, τόσο ισχυρότερη/ παχύτερη
στρώση κόλλας χρειάζεται.
– Ισχύς επιφάνειας
Η ισχύς του υποστρώματος πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από τη δύναμη προσκόλλησης
της αυτοκόλλητης ταινίας, έτσι ώστε να μην
προκαλείται ζημιά όταν αφαιρείται η ταινία.
Συνηθισμένες επιφάνειες με χαμηλή ισχύ
είναι οι ταπετσαρίες, παλιές επικαλύψεις ή
επικαλύψεις που έχουν εκτεθεί σε καιρικές
συνθήκες, επικαλύψεις που δεν έχουν σωστή
προεργασία.
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2
Σωστή εφαρμογή
προϊόντος
Αν υπάρχει υπόνοια για μειωμένη ισχύ
επιφάνειας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα
προϊόν για ευαίσθητες επιφάνειες.
– Υλικό
Κυρίως, εύκολα υποστρώματα: επιφάνειες
με βερνίκι, ξύλο, μέταλλο, κ.λπ.
Υποστρώματα με δυσκολία προσκόλλησης: π.χ.
μονώσεις από σιλικόνη, ορισμένα πλαστικά
Σχόλιο: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά
με τη μεγάλη ποικιλία διαφορετικών υλικών,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tesa.gr
Απαιτούμενη ανθεκτικότητα

Οι απαιτήσεις για ανθεκτικότητα στις λύσεις
μασκαρίσματος διαφέρει ανάλογα με το είδος
της εργασίας.
Οι τυπικές εργασίες βαψίματος δεν ασκούν
μεγάλη μηχανική καταπόνηση στις αυτοκόλλητες
ταινίες, αλλά οι εργασίες με γύψο ή κονίαμα,
ιδιαίτερα, απαιτούν μεμβρανικά ή υφασμάτινα
προϊόντα που, σε αντίθεση με τις χάρτινες
αυτοκόλλητες ταινίες, δεν καταστρέφονται
αμέσως όταν έρχονται σε επαφή με το μυστρί,
τον σοβά και το νερό.
Απαιτούμενη ακρίβεια

Η ποιότητα του αποτελέσματος μασκαρίσματος,
δηλαδή η επιθυμητή ακρίβεια της άκρης
χρώματος, είναι σχετική κατά την επιλογή
μιας ταινίας μασκαρίσματος. Ανάλογα
με την εφαρμογή (για παράδειγμα: απλό
Μασκαρίσματος δαπέδου κατά το βάψιμο ενός
τοίχου ή αιχμηρών άκρων κατά το βερνίκωμα με
δύο ή περισσότερα χρώματα) και τις απαιτήσεις
τις δικές σας ή του πελάτη σας, πρέπει να
επιλέξετε ένα προϊόν της σειράς Precision Mask®
ή ένα από τη βασική σειρά.

Εφαρμογή σε καθαρή επιφάνεια

Η προϋπόθεση για γερή προσκόλληση είναι η
επιφάνεια να μην έχει σκόνη, υγρασία, λίπος,
λάδι ή άλλα υπολείμματα. Τα ίχνη σιλικόνης
και κεριού (π.χ. από λούστρο) μειώνουν επίσης
την αξιοπιστία της προσκόλλησης.
Σταθερή πίεση

Για άριστα αποτελέσματα μασκαρίσματος,
δηλαδή για περισσότερη ακρίβεια και
σταθερότητα βαφής χωρίς διαρροές, η
αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να πιεστεί δυνατά
όταν εφαρμοστεί στην επιφάνεια κόλλησης.

3
Σωστή αφαίρεση
προϊόντος

4
Σωστή αποθήκευση
προϊόντος

Σωστή γωνία

Για τις αυτοκόλλητες ταινίες ισχύει το ίδιο όπως
και για τα περισσότερα αντικείμενα - η σωστή
αποθήκευση διατηρεί την ποιότητα. Οι κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν την παλαίωση
των αυτοκόλλητων ταινιών είναι η θερμοκρασία
καθώς και ο χρόνος αποθήκευσης.

σωστό

λάθος

 ι αυτοκόλλητες ταινίες παλαιώνουν πολύ πιο
Ο
γρήγορα σε αυξημένη θερμοκρασία αποθήκευσης. Δεν συνιστάται η φύλαξη ταινιών πίσω
από παράθυρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και
η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν εύκολα να
καταστρέψουν τις αυτοκόλλητες ταινίες (μείωση
της προσκόλλησης, με αποτέλεσμα να αφήνουν
κατάλοιπα όταν αφαιρούνται).

Ιδανική γωνία
αποκόλλησης
(περίπου 45°)

Η γωνία αποκόλλησης
είναι πολύ μεγάλη.
Κίνδυνος κατάλοιπων
κόλλας.

Ιδανικά, η ταινία πρέπει να αποκολλάται σε οξεία
γωνία προς το υπόστρωμα. Ο κίνδυνος να παραμείνουν κατάλοιπα είναι ελάχιστος σε γωνία περίπου 45° έως 90°. Αν η γωνία αποκόλλησης είναι
μεγαλύτερη από 90°, ο κίνδυνος να παραμείνουν
κατάλοιπα στην επιφάνεια αυξάνεται.

Θερμοκρασία

Εφαρμογή:
Οι αυτοκόλλητες ταινίες πρέπει να εφαρμόζονται
μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 40 °C*.
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, η προσκόλληση
στην επιφάνεια εφαρμογής μειώνεται σημαντικά.
Επίσης, επηρεάζεται η ευκολία χρήσης από
την αυξημένη δύναμη που απαιτείται για το
ξετύλιγμα.
*Ε
 ξαίρεση αποτελεί η tesa® 4843 Premium Ταινία
Γύψωσης Πορτοκαλί, που μπορεί να
εφαρμοστεί και αφαιρεθεί σε χαμηλές
θερμοκρασίες έως και 0 °C.

Αργά και σταθερά

Οι αυτοκόλλητες ταινίες πρέπει να αφαιρούνται
πάντα αργά, σταθερά, χωρίς απότομες κινήσεις.
Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται στο ελάχιστο ο
κίνδυνος να παραμείνουν κατάλοιπα ή να σχιστεί
η ταινία.
Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να
είναι κάτω από 5 °C, καθώς ο φορέας και η
κόλλα γίνονται εύθραυστα σε χαμηλές θερμοκρασίες (βλ. παραπάνω). Αυτό αυξάνει την
πιθανότητα να σκιστεί η ταινία και τον κίνδυνο να
παραμείνουν κατάλοιπα κόλλας.

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Χρόνος αποθήκευσης

Η αυτοκόλλητη ταινία που αποθηκεύεται με λάθος τρόπο ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια
όπου θα εφαρμοστεί. Προτού εφαρμοστεί η
αυτοκόλλητη ταινία σε μια επιφάνεια πρέπει να
αφεθεί ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
Λάβετε υπόψη αυτήν τη συμβουλή όταν αποθηκεύετε τις αυτοκόλλητες ταινίες σε πολύ ψυχρές
ή θερμές συνθήκες όπως π.χ. στα οχήματα
εργοταξίων.
Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης είναι μακριά
από υπερβολική υγρασία και ηλιακό φως, σε
θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους
25 °C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε τις ταινίες μασκαρίσματος εντός
δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς

Χωρίς υπέρβαση του χρόνου χρήσης

Ιδανικά, πρέπει να αφαιρείτε τις αυτοκόλλητες
ταινίες αμέσως μόλις το χρώμα είναι στεγνό στην
αφή, αλλά πριν στεγνώσει τελείως.
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Γενικές
πληροφορίες

1
Επιλογή
του σωστού προϊόντος

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία μιας αυτοκόλλητης ταινίας

Τεχνικά στοιχεία και συγκριτικά στοιχεία παρέχονται σε όλα τα προϊόντα με το σήμα tesa® Professional και σε ορισμένες περιπτώσεις των υπολοίπων προϊόντων.

Οι ιδιότητες των αυτοκόλλητων ταινιών μπορούν να περιγραφούν μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών απόδοσης.
Εξηγούμε τις πιο σημαντικές από αυτές παρακάτω.
Πάχος αυτοκόλλητης ταινίας
Το πάχος της αυτοκόλλητης ταινίας αναφέρεται σε μm = 1/1000 mm. (Συγκρίνετε με το πάχος του χαρτιού αλληλογραφίας: 80 μm)

Δύναμη προσκόλλησης, προσκόλληση, δύναμη αποκόλλησης
Μονάδα μέτρησης προσκόλλησης μιας αυτοκόλλητης ταινίας σε μια επιφάνεια. Η δύναμη προσκόλλησης είναι η δύναμη που απαιτείται για να αποκολλήσετε την ταινία από το υπόστρωμά της. Για σκοπούς τυποποίησης, το υπόστρωμα αναφοράς που χρησιμοποιείται
είναι ομαλός ανοξείδωτος χάλυβας.
Η δύναμη αναφέρεται σε Newtons ανά cm πλάτους αυτοκόλλητης ταινίας (N/cm).
Επιμήκυνση κατά τη θραύση
Η επιμήκυνση κατά τη θραύση αναφέρεται στο ποσοστό κατά το οποίο η ταινία μπορεί να επιμηκυνθεί κατά τη διαμήκη κατεύθυνση
προτού σκιστεί.
Το χαρακτηριστικό αναφέρεται ως τιμή %.
Πλέγμα
Η ποιότητα των υφασματοταινιών περιγράφεται, μεταξύ άλλων, από το πλέγμα τους (πυκνότητα υφάσματος). Οπότε, αναφέρεται ο
αριθμός των ινών σε μια επιφάνεια 2,54 cm x 2,54 cm (τετραγωνική ίντσα).

Ιδιότητες των συστατικών κόλλας
Φυσικό καουτσούκ

❘ Καλή αρχική κολλητικότητα, εύκολη
αφαίρεση, αξιόπιστη προσκόλληση

Ιδιότητες των υλικών φορέα
Όχι γκοφρέ
π.χ. Ιαπωνικό
χαρτί

❘Ε
 λαφρώς ελαστικό, προσφέρει
πολύ ακριβή, πραγματικά επίπεδα
άκρα χρώματος

Ελαφρώς γκοφρέ

❘Μ
 έτρια ελαστικό, είναι δυνατή η
εφαρμογή της ταινίας γύρω από
απαλές καμπύλες, με αποτέλεσμα
επίπεδα άκρα χρώματος

Έντονο γκοφρέ

❘Η
 ταινία μπορεί να εφαρμοστεί
σε κλειστές καμπύλες, τα άκρα
χρώματος είναι λιγότερο ακριβή
από ότι με το λεπτό γκοφρέ επειδή
η δομή του χαρτιού είναι παχύτερη

Ύφασμα

Επικάλυψη με PE

❘Κ
 όβεται εύκολα με το χέρι, πολύ
ισχυρό ακόμα και με σημαντική
υγρασία, παρέχει στο υπόστρωμα
καλή προστασία από ζημιά

Μεμβράνη
PVC

Σταθερότητα
διαστάσεων

❘Α
 νθεκτική στην υπεριώδη
ακτινοβολία, ανθεκτική σε σοβά,
γύψο και χημικά

Ομαλή επιφάνεια

❘Μ
 πορεί να κοπεί με το χέρι

Επιφάνεια με
νευρώσεις

❘Ε
 ξαιρετικά εύκολο να κοπεί με το
χέρι, επίσης σε ορθή γωνία

Χαρτί

❘ Επίσης σε υποστρώματα όπου άλλα
υλικά προσκόλλησης δεν κολλούν καλά

Ακρυλική βάση

❘ Ανθεκτική στη θερμοκρασία, τον χρόνο
και την υπεριώδη ακτινοβολία
❘ Ανθεκτική στα χημικά

Συνθετικό
καουτσούκ

❘ Ισχυρή προσκόλληση σε μέταλλο και
γυαλί (πολικά υποστρώματα), όχι πολύ
καλή προσκόλληση σε μερικά πλαστικά
❘ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για
μικρό χρονικό διάστημα,
καθώς διαθέτει κακή ανθεκτικότητα
στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον
χρόνο.
❘ Δεν είναι κατάλληλη για υψηλές
θερμοκρασίες.
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