
tesa® PRO 74662
STRONG Ducttape
Product Informatie
Professionele, sterke reparatietape voor langdurige hechtkracht

Professionele vakmensen hebben PRO-hulpmiddelen nodig. tesa PRO STRONG Ducttape 74662 is een veelzijdige,
betrouwbare, sterk presterende reparatietape met extra hechtkracht. Deze gemakkelijk afscheurbare, flexibele ducttape
is ideaal als snelle oplossing tijdens drukke werkdagen. Hij is waterafstotend en is gedurende korte tijd bestand tegen
hoge temperaturen. Dit maakt hem ideaal voor binnen- en buitengebruik. De tape is gemaakt van polyethyleenfilm en een
geweven polyester textieldrager met synthetische rubberlijm. Beschikbaar in meerdere formaten: een oplossing voor elke
toepassing.

Kenmerken
• tesa PRO STRONG Ducttape, de universele tape voor professionals in elk vak: gemakkelijk aan te brengen en ook

geschikt voor enigszins ruwe oppervlakken.
• PRO STRONG Ducttape werkt uiterst betrouwbaar in diverse toepassingen, zoals afdichten, repareren, bevestigen en

verpakken.
• Deze nieuwe PRO STRONG Ducttape op synthetische rubberbasis is sterker dan ooit, terwijl hij toch gemakkelijk

afwikkelbaar en afscheurbaar is. Voor binnen- en buitengebruik.
• Een must voor elke professionele gereedschapskist: deze ducttape is de perfecte alleskunner voor tijdelijke en

permanente toepassingen van superieure tesa kwaliteit.

Toepassing
• Deze ducttape werkt het best op schone, gladde oppervlakken
• Breng de tape op zijn plaats en druk stevig aan.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens
• Drager PE- film met PET-

filament
• Totale dikte 215 µm
• Type kleefmassa synthetische rubber
• Kleeracht op ruwe

oppervlakken
6.5 N/cm

• Rek bij breuk 19 %

• Rekkracht 40 N/cm
• Temperatuurbestendigheid max 60 °C
• Weefsel 27 count per square

inch
• Afwikkelkracht 2 N/cm

Kleeracht op
• staal 8.0 N/cm
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=74662

http://l.tesa.com/?ip=74662


tesa® PRO 74662
STRONG Ducttape
Product Informatie
Eigenschappen
• Met de hand afscheurbaar
• Rechte afscheurranden
• Gemakkelijk te verwijderen niet
• Gemakkelijk te beschrijven niet

• Hechting
• Schuurbestendigheid
• Water resistance

Evaluatie relevant tesa® assortiment:    zeer goed      goed      matig      slecht

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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