
נתונים טכניים:
 	PP סוג סרט: סרט
צבע: שקוף	 
עובי כולל: 90 מיקרומטר	 
סוג דבק: גומי סינטטי 	 
סוג של ציפוי: זכוכית	 
צבע התוחם: צהוב	 

עובי התוחם: 70 מיקרומטר	 

משקל התוחם: 78 גרם / מ"ר	 

מאפיינים:
עמידות לטמפרטורה לטווח קצר – 80 מעלות צלזיוס	 
עמידות לטמפרטורה לטווח ארוך – 40 מעלות צלזיוס	 
התמודדות – טובה	 
אריכות חיים )UV( – בינונית	 
עמידות בלחות – טובה	 
עמידות בגזירה סטטית ב- 23 מעלות צלזיוס – בינונית	 
עמידות בגזירה סטטית ב- 40 מעלות צלזיוס – נמוכה	 
ערפול – טוב מאוד	 
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סרט הדבקה לשימושים כלליים, כולל שילוט,
בעל עוצמת הדבקה חזקה במיוחד

TESA® 64621 סרט דו"צ דק שקוף

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

תיאור כללי:
64621 הוא סרט דבק דו צדדי שקוף המורכב מנשא PP ומדבק גומי סינטטי.

64621 סרט דו"צ דק שקוף TESA כולל ממס ומציע עוצמת הדבקה חזקה מאוד.

כמו כן, הוא מוגן על ידי בטנת נייר מסיליקון.

יישום עיקרי:
סרט קיבוע למטרות כלליות	 
הדבקה עצמית של חומרי נוי ואריזה	 
הצמדת נייר כסף, בדים, נייר וחומרי פלסטיק	 
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

מידע נוסף:
גרסאות נוספות: סרט MOPP אדום PV6 80 מיקרומטר

מוצרי tesa® מוכיחים את האיכות המרשימה שלהם יום יום, בתנאים תובעניים והם נתונים 
באופן קבוע לבקרות קפדניות. כל המידע והנתונים הטכניים שהוזכרו לעיל 

מבוססים על מיטב ידיעתנו וניסיוננו המעשי. לכן tesa SE לא יכולה לתת שום אחריות בגין 
אופי השימוש. המשתמשים אחראיים לקבוע אם המוצר מתאים למטרה מסוימת ולשיטת 

היישום. אם יש לכם ספק, צוות התמיכה הטכנית של החברה ישמח לעזור לכם.


