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Voordelen tesa® Professional

ProDUCTgaMMa

tesa® Professional is gebaseerd op een  product-
gamma dat volledig is gericht op de behoeften 
van vaklui en professionals en focust op produc-
ten van topkwaliteit die vlot over de toonbank 
gaan. Dankzij uitgebreid onderzoek bij schilders 
en vak lui volgt tesa® de markttrends op de voet 
en kent het merk de noden van de professionele 
eindgebruikers.

een Merk Voor Professionals,  
ontwikkeld door professionals voor professionals

De wereldwijd gealigneerde merkenstrategie in 
het verkooppunt, in online en offline communi-
caties en op internationale handels beurzen zorgt 
voor een coherent imago. Dankzij onze unieke 
merkenstrategie wordt ons merk ook snel her-
kend en blijven de professionele klanten ons 
trouw omdat ze zich identificeren met ons toepas-
singsgericht merkbeeld.

DisPlays in heT VerkooPPUnT

Onze nieuwe verkoopmodules trekken professi-
onele gebruikers aan en beantwoorden aan hun 
behoeften. De simpele, goed georganiseerde 
displays zijn geoptimaliseerd per productcate-
gorie om klanten snel de weg te wijzen naar de 
oplossingen die ze nodig hebben. Naast klantte-
vredenheid is een snellere productrotatie, die ook 
gunstig is voor de winkelier, ons hoofddoel.

oPleiDingen

Overal in Europa geven onze tesa® trainers, zelf 
professionele schilders, technische opleidingen 
voor schilders en winkelpersoneel. De deelne-
mers maken er kennis met geavanceerde tape-
toepassingen en ontdekken de voordelen van 
de hoogkwalitatieve producten van tesa®. Dankzij 
deze opleidingen ontstaat er een nauwe vertrou-
wensrelatie met de klanten. Ze maken de pro-
ducten ook beter bekend bij de eindgebruiker en 
verhogen de klantenbinding.

Dialoog

Onze relatie met onze handelspartners steunt al 
jarenlang op wederzijdse communicatie en feed-
back waarmee we rekening houden bij de ontwik-
keling van onze producten en strategieën. tesa® 
Professional wil ook zijn profiel bij de eindgebrui-
kers versterken door het aantal bezoeken van de 
vertegenwoordigers op te drijven en vaker pre-
sent te zijn op handelsbeurzen.

onZe 
BelangriJksTe 
TroeVen
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natuurlijk rubber ❘  Goede aanvangshechting, gemakkelijk 
te verwijderen, betrouwbare hechting

❘  Ook op substraten oppervlakken, die 
lastig te verkleven zijn

acrylaatbasis ❘  Bestand tegen temperatuur-
veroudering en UV

❘  Bestand tegen chemicaliën

synthetisch rubber ❘  Sterke hechting aan metaal en glas 
(polaire substraten), minder sterke 
hechting aan bepaalde soorten plastic

❘  Kan alleen voor een korte periode 
worden gebruikt, in verband met een 
mindere weerstand tegen UV en 
veroudering; niet geschikt voor hoge 
temperaturen

Papier Washi Papier

Lichte crêpe 
 

Sterke crêpe

❘  Licht elastisch, voor zeer nauwkeurige 
en strakke verfranden

❘  Redelijk elastisch, mogelijk om de tape 
aan te brengen op rondingen, zorgt 
voor strakke verfranden

❘  Tape kan worden aangebracht op strak-
ke hoeken, minder scherpe verfranden

Textiel PE-coating ❘  Makkelijk met de hand te scheuren, erg 
sterk, zelfs b aanzienl ke vochtigheid 
biedt deze tape goede bescherming 
tegen schade 

PVC  
film

Dimensioneel 
stabiel
Glad oppervlak
Geribbeld  
oppervlak

❘  UV-bestendig, resistent tegen mortel, 
gips en chemicaliën 

❘  Kan met de hand worden gescheurd
❘  Bijzonder makkelijk met de hand te 
scheuren, ook bij een rechte lijn

eigenschappen van rugmateriaaleigenschappen van lijmverbindingen

De eigenschappen van zelfklevende tape kunnen worden beschreven aan de hand van bepaalde prestatiekenmerken. We leggen de
belangrijkste eigenschappen hieronder uit.

Dikte van zelfklevende tape
De dikte van de zelfklevende tape wordt aangegeven in m = 1/1000 mm. (Ter vergelijking: de dikte van schrijfpapier is 80 m)

Kleefkracht, hechting, afpelsterkte
Meeting van de kleefkracht van een zelfklevende tape op een oppervlak. Kleefkracht is de kracht die nodig is om de tape van zijn onder-
grond af te pellen.
Met het oog op standaardisatie wordt glad roestvr staal als referentieondergrond gebruikt. Kracht wordt aangegeven in Newtons per cm
van de breedte van de zelfklevende tape (N/cm).

Rek bij breuk
De rek bij breuk geeft het percentage aan dat de tape in de lengterichting kan worden gerekt voordat deze scheurt. De eigenschap wordt 
aangegeven als een procentuele waarde.

De kwaliteit van de textieltapes wordt onder andere aangegeven door hun mesh (textieldichtheid). 
Hiervoor wordt het aantal draden in een oppervlak van 2,54 cm x 2,54 cm (vierkante inch) aangegeven.

Technische gegevens

TeChnisChe gegeVens Van een 
ZelfkleVenDe TaPe
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PiCTograMMen geVen DUiDeliJke
inforMaTie oVer ProDUCTToePassingen 

iconen
Uitleg

Voor een groter gebruiksgemak geven de tesa productlabels de speciale kenmerken weer als pictogrammen. Zo kunt u duidelijk zien 
waar elk pictogram voor staat en welk voordeel de door u gekozen tesa® tape biedt. Laat deze pagina open als u door de catalogus 
bladert!
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19 mm

12 months

Voor binnen- 
 ge bruik 
geschikt voor 
vermelde
termijn

Voor buiten-
gebruik 
geschikt voor 
vermelde
termijn

Voor 
binnen- en 
buiten gebruik 
geschikt voor 
vermelde 
termijn

Scheurt niet 
bij het verwij-
deren

Scheurt niet  
bij het  
verwijderen

Tapesterkte  
en -stugheid

Foliedikte
Easy Cover®

assortiment

Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens
toepassing

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®

assortiment

Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens 
gebruik

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®

assortiment

Voor extreem
nauwkeurige
verfranden

Geschikt voor
het maskeren
van bochten

Geschikt voor 
alle weersom-
standigheden

UV-bestendig Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens
gebruik

Totale
tapedikte

Waarschu-
wingstape

Voorkomt
uitglijden

Voor
permanente
toepassingen

Voor duurza-
me markering 
van opper-
vlakken

Gecertificeer-
de tape

Tape voor
kleurcode-
ringen

Zuurbes-
tendig

Zuur-
bestendig

FlexibelBetrouwbare 
bescherming 
tot 8000V

Tape met 
hoge trans-
parantie

Niet weer-
kaatsende
tape

Uiterst 
scheur-
bestendig

Kleefkracht 
bij contact

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®

assortiment

Voor binnen-
gebruik
geschikt voor 
vermelde 
termijn

Voor buiten-
gebruik 
geschikt voor 
vermelde
termijn

Handin-
scheurbaar 
met een 
rechte rand

Verwijderbaar  
zonder
lijmresten

Uiterst
duurzaam

Voor perma-
nente
toepassingen

Zeer dunne
tape

Draagkracht Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens
gebruik

Kan zelfs op
ruwe opper-
vlakken 
worden 
gebruikt

Voor extreem
nauwkeurige
verfranden

Voor buiten-
gebruik 
ge schikt
voor ver-
melde
termijn

Geschikt voor
alle weers-
omstandig-
heden voor 
vermelde 
termijn

Is gemak-
kelijk
af te rollen

Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens
toepassing

Handin-
scheurbaar 
met een
rechte rand

Dichtheid van
weefseldraden

Totale
tapedikte

Tape met
schutblad

Aanbevolen
temperatuur-
bereik tijdens
gebruik

Kleefkracht
bij contact

Geruisloos af
te rollen

Totale
tapedikte

Tape scheurt
niet

Voor sluiten 
van kartonnen 
dozen met 
lichte tot
zware inhoud

PVC geëmbos-
seerd =  
makkelijk 
afrolbaar

Geschikt voor
verf op basis
van water en
oplosmiddelen

Geschikt voor
verf op basis
van water en
oplosmiddelen

Dichtheid van
weefseldraden
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tesa® Professional displayconcept

Het gloednieuwe display voor tesa® Professional 
werd ontwikkeld om onze handelspartners nog 
meer te steunen en hen te helpen hun omzet en de 
klanttevredenheid te verhogen.

■    Tijdsbesparing – weinig onderhoud en 
minder advies aan de klanten noodzakelijk

■    Betere kennis – duidelijke informatie voor 
klanten en verkoopteams

■    Grotere klanttevredenheid – de klanten 
vinden snel en gemakkelijk de perfecte 
oplossing voor elk probleem

■    Hogere omzet – premiumproducten worden 
in de kijker gezet, de rotatie versnelt, 
duidelijke structuur op basis van categorieën

Belangrijkste kenmerken

De PerfeCTe 
VerkooPhUlP

  VoorDelen

Premiumproducten worden in de  
kijker gezet
Actieve verkoop van premiumproducten 
genereert extra omzet
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tesa® Professional displayconcept
Belangrijkste kenmerken

Bovenste paneel van ver herkenbaar
Het kopbord trekt van ver de aandacht en lokt 
de kopers naar het display. 
Onze displays kunnen worden aangepast zodat 
ze specifiek de aandacht trekken van schilders 
of eerder van algemene vaklui.

Verschillende kwaliteiten in één 
oogopslag herkenbaar
De klanten vinden het benodigde 
product in één oogopslag.

informatiefiches
Er wordt bijkomende informatie 
getoond over de voordelen van 
premiumproducten. 

Duidelijke indeling
Segmentatiekaarten tussen de 
categorieën wijzen de klanten de weg en 
helpen hen het product te vinden dat ze 
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Maskeringstape voor binnen
Papieren afplaktape

MaskeringsTaPe 
Voor Binnen
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Maskeringstape voor binnen
Papieren afplaktape

tesa Precision Mask® 4334

tesa® schilderstape 4348

tesa® Maskeringstape 4323

Toepassing
 – Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
 – Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk

Productkenmerken
 – Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
 – Zeer soepel
 –  Licht transparante drager vereenvoudigt het  
positioneren van de tape

 –  Evenwichtige, constante kleefkracht voor uiterst 
betrouwbare hechting

 – Makkelijk verwijderbaar

Toepassing
 – Schone randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde oppervlakken
 – Voor eenvoudig schilderwerk

Productkenmerken
 – Goede initiële kleefkracht
 – Solide hechteigenschappen
 – Scheurbestendig en gemakkelijk uitrekbaar

Toepassing
 –  Voor eenvoudige maskeertaken en voor het  
bevestigen van maskeringsmaterialen zoals  
folies, enz.

 – Voor bevestigen, verpakken, markeren

Productkenmerken
 – Lichte crepestructuur
 – Snel en makkelijk verwijderbaar

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [μm] 90 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.85 Inh. stuks IP/karton  8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
Rek bij breuk [%] 4

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [μm] 140 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.3 Inh. stuks IP/karton 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36
Rek bij breuk [%] 10

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [μm] 130 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3 Inh. stuks IP/karton 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36
Rek bij breuk [%] 10

precise all paints6 months 8 weeks 

P
L

U
S

precise all paints6 months 8 weeks 
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Maskeringstape voor binnen

tesa Precision Mask® sensitive 4333

 tesa® Maskeringstape voor krommingen 4319

tesa® speciale schilderstape 4341

Toepassing
 –  Voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlak-
ken die bescherming vereisen, zoals behangpa-
pier en pas geverfde oppervlakken

 – Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
 –  Voor ontwerptechnieken met grondverf, verf en  
dekkleur

Productkenmerken
 – Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
 – Zeer soepel
 –  Licht transparante drager vereenvoudigt 
het positioneren van de tape

 – Makkelijk verwijderbaar

Toepassing
 –   Voor gebruik in krommingen en andere creatieve 
verfjobs

 –  Snelle, betrouwbare maskering, zelfs op ruwe  
oppervlakken

Productkenmerken
 – Grote initiële kleefkracht
 – Sterke crêpe met hoge elastische reserve
 –  Dikke laag kleefstof voor goede kleefkracht op  
ruwe oppervlakken

aanbeveling
 –  Ideaal voor het afplakken van gebogen lijnen. Om 
onderlopen van de verf te voorkomen, adviseren we 
om de crêpe geheel uit de tape te trekken!

Toepassing
 – Uitstekend voor lange lijnen en lichte krommingen
 –  Voor scherpe en nauwkeurige kleur- en verf-
randen

 –  Voor gebruik op gladde en licht ruwe 
oppervlakken

 –  Geschikt voor verf op basis van water of  
oplosmiddelen

Productkenmerken
 – Zeer flexibel
 – Zeer grote kleefkracht
 – Zeer grote temperatuurtolerantie
 – Waterbestendige drager

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 80 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 0.5 Inh. stuks IP/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
Rek bij breuk [%] 5

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 375 m:mm 50:19 50:25 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.5 Inh. stuks IP/karton 16/96 12/72 6/36
Rek bij breuk [%] 58

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 190 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.7 Inh. stuks IP/karton 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36
Rek bij breuk [%] 13

Afplaktape voor speciale toepassingen
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Maskeringstape voor binnen
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tesa® glasvezeltape 60101

 tesa easy Cover® Precision 4365

tesa easy Cover® Universeel 4368

Toepassing
 –  Voor het verbinden van gipsplaten en het  
repareren van barsten en gaten

 – Voor het afdichten van voegen/gaten
 –  Dekt permanent barsten en voegen in muren  
af van max. 3 mm

 – Te gebruiken zonder vulmiddel of stopverf

Productkenmerken
 –  Uitstekende kleefkracht, zelfs op stoffige  
oppervlakken

 – Zeer verouderingsbestendig
 – Hoge scheurweerstand

Toepassing
 –  De 2-in-1-oplossing voor maskering en bescher-
ming van grote oppervlakken

 – Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
 – Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk 

Productkenmerken
 –  Combinatie van transparante, soepele folie en 
tesa Precision Mask® 4334

 – Reliëffolie voor goede verfhechting

Toepassing
 –  De 2-in-1-oplossing voor maskering en  
be scherming van grote oppervlakken

 – Schone randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
 – Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken
 –  Combinatie van transparante, soepele folie  
en tesa® 4306 Premium schilderstape

 – Reliëffolie voor goede verfhechting

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 300 m:mm 45:50 90:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 0.7 Inh. stuks IP/karton -/24 -/24
Rek bij breuk [%] 45

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 90 m:mm 33:550 33:1400 17:2100
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.85 Inh. stuks IP/karton 8/64 8/32 8/32
Rek bij breuk [%] 4

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 140 m:mm 33:300 33:550 33:1100 33:1400 33:1800 33:2100 17:2600
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.4 Inh. stk IP/kart 10/60 10/60 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20
Rek bij breuk [%] 10   

Easy Cover® tapes voor de bescherming van grote oppervlakken



19 mm

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 375 m:mm 50:19 50:25 50:50

Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.5 Inh. stuks IP/karton 16/96 12/72 6/36

Rek bij breuk [%] 58
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Maskeringstape voor binnen
Easy Cover® tapes voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa easy Cover® Papier 4364

Toepassing
 –  De 2-in-1-oplossing voor maskering en  
bescherming van grote oppervlakken

 – Schone randen bij schilderen en lakken
 – Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
 – Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken
 –  Combinatie van hoogwaardig speciaal paper  
en tesa® 4306 Premium schilderstape

 –  Speciaal gecoat papier voor goede hechting  
van verf en lak

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 140 m:mm 25:180 25:300
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.4 Inh. stuks IP/karton 10/40 10/20
Rek bij breuk [%] 10

Papieren afplaktape
tesa® nr. Belangrijkste  

toepassingen
Belangrijkste voordelen Hechting tape op Kwaliteit  

verfrand
Max.  

maskeertijd  
(binnenshuis)gladde  

oppervlakken
ruwe  

oppervlakken

4334

-  Voor hoogkwalitatief 
schilderen en lakken 

-  Voor gladde en licht 
oneffen oppervlakken 

-  Maskering tot maximum  
6 maanden binnenshuis 
en 8 weken buitenshuis

- Vlakke & zeer scherpe verfranden
-  Soepele, scheurbestendige rug
-  Uitermate handig in gebruik, 

gemakkelijk aan te brengen en te 
verwijderen

-  Voor perfecte resultaten in vrijwel 
alle omstandigheden

-  Uiterst betrouwbare hechting 
maar toch gemakkelijk te 
verwijderen

6 maanden

4348
-  Voor universeel 

schilderwerk
-  Voor gladde en licht 

oneffen oppervlakken
-  Maskering tot maximum  

7 dagen binnenshuis

- Strakke randen
- Goede initiële kleefkracht
- Sterke kleefeigenschappen
-  Scheurbestendig, gemakkelijk uit 

te rekken

7 dagen

4323
-  Voor eenvoudige 

afplaktaken
-  Voor bevestiging, 

verpakking, markering 
-  Maskering tot maximum  

3 dagen binnenshuis

-  Snel en gemakkelijk te 
verwijderen 

- Geschikt voor alle toepassingen
3 dagen
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Maskeringstape voor binnen
Easy Cover® tapes voor de bescherming van grote oppervlakken

Easy cover tapes voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa® nr. Belangrijkste  
toepassingen

Belangrijkste voordelen Hechting tape op Kwaliteit  
verfrand

Max.  
maskeertijd 

(binnenshuis)gladde  
oppervlakken

ruwe  
oppervlakken

4333

-   Voor zeer gevoelige, 
kritieke oppervlakken 
(behangpapier, gelakte 
oppervlakken)

-   Voor designertechnieken 
met gebruik van primer, 
verf en dekkleur

-   Voor gladde en licht 
oneffen oppervlakken

- Vlakke, scherpe verfranden
-   Uitstekende bescherming van 

gevoelige oppervlakken
-   Geen beschadigingen na het 

verwijderen, zelfs niet op de 
meest delicate oppervlakken

- Zeer soepel
-  Dunne, maar scheurbestendige 

rug

7 dagen

4319
-   Voor het maskeren van 

bochten
-   Ook geschikt voor ruwe 

oppervlakken

- Zeer goede initiële kleefkracht
-   Goede hechting aan ruwe 

oppervlakken
-   Zeer flexibel, zelfs voor smalle 

bochten 

7 dagen

4341

-   Uitstekend geschikt voor 
lange lijnen en lichte 
bochten

-   Voor gladde en licht ruwe 
oppervlakken

-   Geschikt voor verven op 
solvent- en waterbasis

- Zeer sterke kleefkracht
- Zeer flexibel en robuust
-  Bestand tegen hoge 

temperaturen tot 140 °C 

7 dagen

60101
-   Voor het dichten van 

voegen en spleten, het 
voegen van gipsplaat

-   Voor het permanent 
herstellen van barsten 
en gaten

-  Gebruiksklaar zonder vulmiddel 
of stopverf

-   Uitstekende hechting, zelfs op 
stoffige oppervlakken

-  Hoge verouderings- en 
scheurweerstand

– – – permanent

tesa® nr. Belangrijkste  
toepassingen

Belangrijkste voordelen Hechting tape op Kwaliteit  
verfrand

Max.  
maskeertijd 

(binnenshuis)gladde  
oppervlakken

ruwe  
oppervlakken

4365

-   Voor het maskeren en 
beschermen van grote 
oppervlakken

-   Voor hoogkwalitatief 
schilder- en lakwerk

-   Voor gladde en licht 
oneffen oppervlakken

-  Vlakke en zeer scherpe randen
-  Combinatie van transparante 

film en onze maskeringstape van 
topkwaliteit Precision Mask® 4334

5 maanden

4368

-  Voor het maskeren en 
beschermen van grote 
oppervlakken

-  Voor schilderwerk en 
spraytechnieken

-  Voor gladde en licht 
oneffen oppervlakken

-  Strakke randen
-  Combinatie van transparante 

film en tesa® 4316 Premium 
schilderstape

7 dagen

4364

-  Voor het maskeren en 
beschermen van grote 
oppervlakken

-   Voor schilderwerk en 
spraytechnieken

-  Voor gladde en licht 
oneffen oppervlakken

-  Speciaal gecoat papier voor 
goede hechting van verf en lak, 
gecombineerd met tesa® 4316 
Premium schilderstape

-  Lakabsorberend maskerings-
papier garandeert strakke 
resultaten bij gebruik van 
verfsprays

7 dagen

Afplaktape voor speciale toepassingen
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Maskeringstape voor buiten

MaskeringsTaPe 
Voor BUiTen

Papieren afplaktape
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Maskeringstape voor buiten

tesa® Precision Mask voor buiten 4440

tesa® Dubbelzijdige maskeringstape 4836

Toepassing
 – Vlakke, scherpe randen bij buitenschilderwerken

Productkenmerken
 – Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
 –  Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en voor 
licht ruwe oppervlakken

 –  Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten en 
zonder het oppervlak te beschadigen

 –  Licht transparante drager vereenvoudigt het  
positioneren van de tape

 – UV-bestendig gedurende 26 weken

Toepassing:
 – Voor toepassingen binnens- en buitenshuis
 –  Geschikt om aparte, grote oppervlakken af te 
plakken

Productkenmerken :
 – Gemakkelijk in gebruik
 –  Houdt het beschermende afplakmateriaal stevig 
op zijn plaats

 – Hoge UV-bestendigheid
 – Verwijderbaar zonder lijmresten : tot 6 weken
 – Handscheurbaar

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 110 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.8 Inh. stuks IP/karton 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
Rek bij breuk [%] 5

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 130 m:mm 25:25 25:35
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4/3 Inh. stuks IP/karton 12/48 8/32

1 2 3

19 mm
Toepassing

 –  De 2-in-1-oplossing voor maskering en  
bescherming van grote oppervlakken

 – Voor schone, rechte verfranden
 – Voor gladde en licht ruwe oppervlakken
 –  Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens  
schuren, pleister- en schilderwerk

 – Voor veeleisende, duurzame toepassingen

Productkenmerken
 –  Combinatie van uiterst transparante, extra sterke 
folie en tesa® 4370 UV Bouwbeschermingstape

 – UV-bestendig gedurende 8 weken

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 310 m:mm 12:550 12:1400 12:2600
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.8 Inh. stuks IP/karton 8/64 8/32 8/32
Rek bij breuk [%] 10

Washi afplaktape

M
as

ke
rin

gs
ta

pe
 vo

or
 b

ui
te

n
tesa easy Cover® UV extra sterk 4373
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tesa easy Cover® UV 4369

tesa® UV oppervlakbeschermingstape 4848

tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakten

Toepassing
 –  De 2-in-1-oplossing voor maskering en  
bescherming van grote oppervlakken

 –  Voor schone, rechte verfranden
 – Voor gladde en licht ruwe oppervlakken
 –  Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens 
schuren, pleister- en schilderwerk

Productkenmerken
 –  Combinatie van transparante, soepele folie en  
tesa® 4363 UV Paper Mask

 – Reliëffolie voor goede verfhechting
 – UV-bestendig gedurende 2 weken

Toepassing
 –  Zelfklevende folie voor het beschermen van grote 
of hoogwaardige oppervlakken, bijv. glas

Productkenmerken
 –  Bestand tegen chemische en mechanische invloe-
den en vocht

 –  Transparante PE-folie garandeert een hoge mate 
van transparantie

 – Snel en gemakkelijk in het gebruik
 – UV-bestendig gedurende 4 weken

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 310 m:mm 14:550 14:1100 14:1400 14:1800 14:2100 14:2600
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2.5 Inh. stuks IP/karton 8/64 8/64 8/32 8/32 8/32 8/32
Rek bij breuk [%] 10

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 48 m:mm 100:125 100:250 100:500 100:750 100:1000
Kleefkracht/Staal [N/cm] 0.8 Inh. stuks IP/karton -/18 -/9 -/4 -/3 -/2
Rek bij breuk [%] 200

Maskeringstape voor buiten
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Maskeringstape voor buiten
tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakten
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Categorie Washi afplaktape

tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa® nr. Belangrijkste  
toepassingen

Belangrijkste voordelen Hechting tape op Kwaliteit verfrand Max.  
maskeertijd 

(binnenshuis)
gladde  

oppervlakken
ruwe  

oppervlakken

4440
-  Voor hoogkwalitatief 

schilder- en lakwerk 
buitenshuis

-  Voor delicate en licht 
ruwe oppervlakken

- Vlakke, scherpe randen
-  Dunne, maar zeer sterke rug
-  Zeer soepele, nauwkeurige 

positionering, laat geen sporen 
na bij het verwijderen

- 26 weken uv-bestendig

26 weken

tesa® nr. Belangrijkste  
toepassingen

Belangrijkste voordelen Hechting tape op Kwaliteit verfrand Max.  
maskeertijd 

(binnenshuis)
gladde 

oppervlakken
ruwe 

oppervlakken

4836
-  Voor toepassingen 

binnens- en buitenshuis
-  Geschikt om aparte, 

grote oppervlakken af te 
plakken  

- Dubbelzijdige maskeringstape
- Hoge UV-bestendigheid 6 weken

4373

-  De 2-in-1-oplossing 
voor maskering en 
bescherming grote 
oppervlakken

-  Voor gladde en licht ruwe 
oppervlakken

-  Voor veeleisende, 
duurzame toepassingen

-  Schone, rechte verfranden
-  Zeer transparante, extra sterke 

folie
-  UV-bestendig gedurende 8 

weken

8 weken

4369
-  2-in-1 oplossing om 

grote oppervlakken 
te maskeren en te 
beschermen

-  Voor gladde en licht ruwe 
oppervlakken

- Strakke, rechte verfranden
-  Transparante, soepele film en 

tesa® 4363 Textieltape
- 2 weken uv-bestendig

2 weken

4848
-  Voor het beschermen van 

grote of hoogwaardige 
oppervlakken, bijv. glas

-  Zelfklevende folie, snel en 
makkelijk in gebruik

-  Bestand tegen chemische en 
mechanische invloeden en vocht

-  Hoge mate transparantie 
gegarandeerd

-  UV-bestendig gedurende  
4 weken

niet van 
toepassing 4 weken



18

Bescherming & reparatie voor de bouw
Bepleisteringstapes

BesCherMing 
& reParaTie Voor 
De BoUw
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Bescherming & reparatie voor de bouw
Bepleisteringstapes
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Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 122 m:mm 33:50 33:75
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.2 Inh. stuks IP/karton 6/36 4/24
Rek bij breuk [%] 200 Kleur                                                                      

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 122 m:mm 33:30 33:50 33:75
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.2 Inh. stuks IP/karton 10/60 6/36 4/24
Rek bij breuk [%] 200 Kleur                                                                    

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 150 m:mm 33:30 33:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.9 Inh. stuks IP/karton 10/60 6/36
Rek bij breuk [%] 140 Kleur                                                                     

Toepassing
 –  Goede bescherming van gladde en licht  
ruwe oppervlakken

 –  Voor toepassingen die een grote kleefkracht 
vereisen

Productkenmerken
 – Extra sterke drager
 – Sterke kleefkracht
 – Handinscheurbaar
 –  Bestand tegen zuren, basen en andere  
chemicaliën

 – Toepassingstemperatuur ≥ 0 °C

Toepassing
 –  Goede bescherming van gladde en licht  
ruwe oppervlakken

 –  Voor toepassingen die een grote kleefkracht 
vereisen

Productkenmerken
 – Extra sterke drager
 – Sterke kleefkracht
 – Handinscheurbaar
 –  Bestand tegen zuren, basen en andere  
chemicaliën

 – Toepassingstemperatuur ≥ 0 °C
aanbeveling

 –  Voor een betrouwbare hechting de tape niet 
uitrekken tijdens het aanbrengen.

Toepassing
 –  Goede bescherming van gladde en delicate  
oppervlakken tijdens pleisteren en schilderen

Productkenmerken
 – UV- en weerbestendig
 – Handinscheurbaar met rechte taperand
 –  Bestand tegen zuren, basen en andere  
chemicaliën

 – Toepassingstemperatuur ≥ 5 °C

tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 60299

tesa® Premium bepleisteringstape oranje 4843

tesa® Premium geribde bepleisteringstape 4840
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Bescherming & reparatie voor de bouw
Textielen bepleisteringstapes

tesa® UV Bouwbeschermingstape 4370

tesa® standaard bepleisteringstape 4172

tesa® Bouwbeschermingstape 4363

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 310 m:mm 25:25 25:38 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.8 Inh. stuks IP/karton -/48 -/32 -/24
Rek bij breuk [%] 10 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 120 m:mm 33:30 33:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.3 Inh. stuks IP/karton 10/60 6/36
Rek bij breuk [%] 190 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 310 m:mm 25:25 25:30 25:38 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2.5 Inh. stuks IP/karton -/48 -/40 -/32 
Rek bij breuk [%] 10 Kleur                                                                    

Toepassing
 –  Voor langdurige (8 weken) bescherming van  
opper vlakken als raamkozijnen, gevels en andere opper-
vlakken tijdens pleisteren en schilderen op bouwterreinen

 – 8 weken UV-bestendig dankzij zwarte UV-blokker
Productkenmerken

 – Sterke kleefracht zelfs op ruwe oppervlakken
 – Waterafstotend
 – Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten
 – Gemakkelijk met de hand scheurbaar
 – Te gebruiken bij temperaturen ≥ 5 °C

aanbeveling
 –  Beperkte toepassing op poreuze oppervlakken. Op ou-
dere, verweerde PVC-profielen, witte verf en nitrocellulose 
lakken wordt een kleefkrachttest aanbevolen.

Toepassing
 – Goede bescherming van gladde oppervlakken
 – Kan worden aangebracht op krommingen

Productkenmerken
 – Goede hechting
 –  Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
 – Handinscheurbaar
 – Kan worden gebruikt bij temperaturen ≥ 5 °C

aanbeveling
 –  Een kleefkrachttest wordt aanbevolen voor gebruik op 
verf op basis van synthetische oplosmiddelen. Niet ge-
bruiken op acrylverf.

Toepassing
 –  Voor tijdelijke bescherming van oppervlakken zoals 
vensterkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens 
pleisteren en schilderen op bouwterreinen

 – 2 weken UV-bestendig
Productkenmerken

 – Goede kleefkracht zelfs op ruwe oppervlakken 
 – Waterafstotend
 – Gemakkelijk en snel te verwijderen
 – Te gebruiken bij temperaturen ≥ 5 °C

aanbeveling
 –  Beperkte toepassing op poreuze opper vlakken. Een 
kleefkrachttest wordt aanbevolen voor gebruik op oudere, 
verweerde PVC-profielen, op witte verf en nitrocellulose 
lakken.
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Bescherming & reparatie voor de bouw
Ducttapes

 tesa® heavy Duty ducttape 4663

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 300 m:mm 50:48 
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.8 Inh. stuks IP/karton -/24 
Rek bij breuk [%] 15 Kleur                                                                                                                          

Toepassing
 – Voor het afdichten van buizen en leidingen
 –  Voor het bevestigen op veeleisende oppervlakken  
zoals metselwerk, beton, pleisterwerk en hout

Productkenmerken
 –  Hoge treksterkte vergeleken met conventionele  
kwaliteiten ducttape

 –  Uitstekende kleefkracht zelfs op ruwe oppervlakken  
(bijv. beton, metselwerk, hout)

 – Waterafstotend en fl exibel
 – Flexibel
 – Gemakkelijk met de hand scheurbaar
 – Temperatuurtolerantie tot 95 °C

aanbeveling
 – Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.

Bepleisteringstapes
tesa® nr. Belangrijkste 

toepassingen
Belangrijkste voordelen Hechting tape op Met de hand 

afscheurbaar
Uv-

bestendigheid
gladde 

oppervlakken
ruwe 

oppervlakken

60299

-  Goede bescherming 
van gladde en licht ruwe 
oppervlakken

-  Voor toepassingen die 
een grote kleefkracht 
vereisen

-  Extra sterke drager
-  Sterke kleefkracht
-  Bestand tegen zuren, basen en 

andere chemicaliën
2 weken

4843

-   Voor de bescherming 
van gladde en licht 
ruwe opper vlakken 
tijdens bepleisteren en 
schilderen

-   Voor toepassingen die 
een grote kleefkracht 
vereisen

-   Voor bepleisteren bij 
lage temperaturen 
(toepassings temperatuur 
≥ 0 °C)

- Extra sterke rug
- Hoge kleefkracht
- Met de hand afscheurbaar
-   Bestand tegen zuren, basen en 

andere chemicaliën
- Zeer flexibel

2 weken

4840
-   Voor de bescherming 

van gladde en licht 
ruwe oppervlakken 
tijdens bepleisteren en 
schilderen

-   90 °C taperanden maken zeer 
scherpe maskering in randen en 
hoeken mogelijk

- Uv- en slijtbestendig
-  Gemakkelijk met de hand 

afscheurbaar
-   Bestand tegen zuren, basen en 

andere chemicaliën

6 weken

4172
-   Voor de bescherming 

van gladde oppervlakken 
en bochten tijdens 
bepleisteren en 
schilderen

- Met de hand afscheurbaar
-   Bestand tegen zuren, basen en 

andere chemicaliën
4 weken

4370
-   Voor langdurige 

bescherming van gladde 
en ruwe oppervlakken 
(raamkaders, gevels, ...) 
tijdens bepleisteren en 
schilderen

-  Langdurige bescherming,  
8 weken uv-bestendig

-  Sterke hechting, zelfs op ruwe 
oppervlakken

- Waterafstotend
-   Gemakkelijk met de hand af 

te scheuren en te verwijderen 
zonder sporen na te laten

8 weken

4363

 -  Voor het maskeren 
van gladde en 
ruwe oppervlakken 
(raamkaders, gevels, ...) 
tijdens bepleisteren en 
schilderen gedurende 
korte tijd

- 2 weken uv-bestendig
-  Goede hechting, zelfs op ruwe 

oppervlakken
- Waterafstotend
-  Gemakkelijk en snel te 

verwijderen

2 weken
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Ducttapes
tesa® nr. Belangrijkste 

toepassingen
Belangrijkste  

voordelen
Dikte Mechanische 

tapesterkte
Met de hand 
afscheurbaar

Hechting van de 
tape op gladde 

4663
-  Voor het afdichten van 

buizen en leidingen
-  Voor het bevestigen op 

veeleisende oppervlakken 
zoals metselwerk, beton, 
pleisterwerk en hout

- Hoge treksterkte 
-  Uitstekende kleefkracht 

zelfs op ruwe oppervlakken
-  Waterafstotend
-  Temperatuurtolerantie tot 

95 °C

4662
-  Textieltape geschikt voor 

alle toepassingen
-  Voor het bevestigen van 

folie en stoflakens 

-  Hoge initiële kleefkracht
-  Waterafstotend
-  Flexibel en gemakkelijk 

met de hand afscheurbaar
-  Bestand tegen 

temperaturen tot 95 °C

4613
-  Textieltape geschikt voor 

alle toepassingen
-  Voor het bevestigen van 

folie en stoflakens 

- Goede kleefkracht
- Waterafstotend
-  Flexibel en gemakkelijk 

met de hand afscheurbaar
-  Bestand tegen 

temperaturen tot 95 °C

Bescherming & reparatie voor de bouw
Ducttapes

tesa® standaard ducttape 4613 

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 180 m:mm 50:48 
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.1 Inh. stuks IP/karton -/24 
Rek bij breuk [%] 15 Kleur                                                 

Toepassing
 –  Voor algemene toepassingen: bescherming, reparaties, 
markering, verpakking, bundeling enz.

Productkenmerken 
 – Goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
 – Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
 – Waterafstotend
 – Temperatuurtolerantie tot 95 ºC

 –aanbeveling
 – Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.

tesa® sterke ducttape 4662

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 230 m:mm 50:36 50:48 50:72 50:96
Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.4 Inh. stuks IP/karton -/36 -/24 -/18 -/12
Rek bij breuk [%] 15 Kleur                                                            

Toepassing
 –  Universele bouwbeschermingstape voor het 
bevestigen van bouwfolie en stofl akens

 –  Speciaal voor ruwe oppervlakken, bijv. metsel-
werk en hout

Productkenmerken
 – Goede kleefkracht
 – Waterafstotend
 – Zeer gemakkelijk af te rollen
 – Gemakkelijk met de hand scheurbaar
 – Temperatuurtolerantie tot 95 °C

aanbeveling
 – Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.



Toepassing
 –  Bundelen en versterken van zware buizen,  
profielen enz.

 – Vloermarkering
 –  Bevestigen van vloerbedekkingen tijdens 
beurzen

 – Afdekken van scherpe randen

Productkenmerken
 – Hecht zelfs op ruwe oppervlakken
 – Geringe weerkaatsing van het oppervlak
 – Gemakkelijk aan te brengen
 – Eenvoudig beschrijfbaar

23

Textieltapes

tesa® Premium textieltape 4651

Bescherming & reparatie voor de bouw

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 310 m:mm 25:19 50:25 50:38 50:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.3 Inh. stuks IP/karton 16/96 6/36 4/24 3/18
Rek bij breuk [%] 13 Kleur                                                   

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 280 m:mm 50:19 50:25 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.5 Inh. stuks IP/karton 8/48 6/36 3/18
Rek bij breuk [%] 9 Kleur                                                     

°

°

Toepassing
 –  Zeer sterke textieltape voor zeer veeleisende 
toepassingen

 –  Voor bevestigen, bundelen, reparatie, markering 
enz.

Productkenmerken
 –  Grote kleefkracht zelfs op ruwe en vettige  
oppervlakken

 – Uitstekende treksterkte
 – Grote schuurbestendigheid
 – Rechte scheurranden
 – Verkrijgbaar in verschillende kleuren

tesa® sterke Pe gecoate textieltape 4688

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 260 m:mm 25:50 50:50 50:25 50:38
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.4 Inh. stuks IP/karton 5/20 -/18 -/24 -/18
Rek bij breuk [%] 9 Kleur                                                     

Toepassing
 –  Voor verpakken, bescherming, markering,  
bundelen en nog veel meer

Productkenmerken
 – Sterke PE-geëxtrudeerd textiel
 – Flexibele textieldrager
 – Eenvoudig af te rollen

tesa® hoogwaardige textieltape 4671
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Bescherming & reparatie voor de bouw
Textieltapes

Textieltapes
tesa® nr. Belangrijkste 

toepassingen
Belangrijkste  

voordelen
Dikte Mechanische 

tapesterkte
Met de hand 
afscheurbaar

Hechting van  
de tape op gladde 

oppervlakken

4651
-  Voor zeer veeleisende 

toepassingen
-  Voor bevestigen, bundelen, 

herstellen, markeren, ...

-  Hoge kleefkracht, zelfs 
op ruwe en olieachtige 
oppervlakken

- Uitstekende treksterkte
- Rechte afscheurranden
- Zeer schuurbestendig

4671

-  Voor het bundelen en 
versterken van zware 
buizen, profielen, ...

- Voor vloermarkering
-  Voor het bevestigen 

van tapijten op 
tentoonstellingen

-  Voor het afdekken van 
scherpe randen

-  Hecht zelfs aan ruwe 
oppervlakken

-  Weinig reflecterend 
oppervlak

- Handelbaar
- Gemakkelijk beschrijfbaar

4688
- Klassieke reparatietape
-  Voor verpakking, 

bescherming, markering, 
bundeling, ...

-  Sterk PE-geëxtrudeerd 
textiel

- Flexibele rug van textiel
- Gemakkelijk af te rollen

4665

- Voor gebruik buitenshuis
-  Voor langdurige 

toepassingen zoals 
verpakken, afdichten, 
bevestigen en bundelen

-  Voor snelle reparaties en 
afdichting  
(serres of tuinhuisjes)

-  Vrijwel onzichtbare 
reparaties  
(doorzichtige rug)

- Zeer sterke kleefkracht
-  Uitermate slijt- en uv-

bestendig
- Met de hand afscheurbaar
-  Bestand tegen 

temperaturen tot 95 °C

12 months

Toepassing
 –  Geschikt voor duurzame toepassingen 
buiten tot maximaal 1 jaar, zoals verpakken, 
afdichten, bevestigen en bundelen

 –  Ideaal voor snelle reparaties en afdichtin-
gen, bijv. serreafdekkingen of tuinslangen

Productkenmerken
 – Zeer grote kleefkracht
 – Bijzonder bestand tegen weer en UV
 – Handinscheurbaar
 – Temperatuurtolerantie tot 95 °C
 –  Transparante drager voor vrijwel onzichtbare  
reparaties

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 215 m:mm 25:48 
Kleefkracht/Staal [N/cm] 9 Inh. stuks IP/karton 6/24 
Rek bij breuk [%] 27 Kleur                                                      

tesa® Transparante textieltape voor buiten 4665
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Tapes voor speciale toepassingen
Bescherming & reparatie voor de bouw

tesa® nr. Belangrijkste 
toepassingen

Belangrijkste  
voordelen

Dikte Mechanische 
tapesterkte

Met de hand 
afscheurbaar

Hechting van  
de tape op gladde 

oppervlakken

4651
-  Voor zeer veeleisende 

toepassingen
-  Voor bevestigen, bundelen, 

herstellen, markeren, ...

-  Hoge kleefkracht, zelfs 
op ruwe en olieachtige 
oppervlakken

- Uitstekende treksterkte
- Rechte afscheurranden
- Zeer schuurbestendig

4671

-  Voor het bundelen en 
versterken van zware 
buizen, profielen, ...

- Voor vloermarkering
-  Voor het bevestigen 

van tapijten op 
tentoonstellingen

-  Voor het afdekken van 
scherpe randen

-  Hecht zelfs aan ruwe 
oppervlakken

-  Weinig reflecterend 
oppervlak

- Handelbaar
- Gemakkelijk beschrijfbaar

4688
- Klassieke reparatietape
-  Voor verpakking, 

bescherming, markering, 
bundeling, ...

-  Sterk PE-geëxtrudeerd 
textiel

- Flexibele rug van textiel
- Gemakkelijk af te rollen

4665

- Voor gebruik buitenshuis
-  Voor langdurige 

toepassingen zoals 
verpakken, afdichten, 
bevestigen en bundelen

-  Voor snelle reparaties en 
afdichting  
(serres of tuinhuisjes)

-  Vrijwel onzichtbare 
reparaties  
(doorzichtige rug)

- Zeer sterke kleefkracht
-  Uitermate slijt- en uv-

bestendig
- Met de hand afscheurbaar
-  Bestand tegen 

temperaturen tot 95 °C

Toepassing
 –  Onmiddelijke herstelling en waterdicht maken  
van buizen en leidingen

 –  Isolatie en bescherming van kabels en  
elektrische aansluitingen

 –  Diverse toepassingen voor het bundelen, beveili-
gen en verpakken in de marine industrie

 –  Beschermen tegen corrosie van hydraulische  
installaties en andere blootgestelde metalen  
verbindingen.

Productkenmerken
 – Zelf-vulcaniserende kleefstof
 – Voor een duurzame en permanente afdichting
 – Verwijderbaar zonder lijmresten
 – Geschikt voor elke ondergrond, nat, vuil of vet
 – Beschikbaar in zwart en transparant

Toepassing
 – Reparatie van plastic materialen binnen en buiten
 –  Ideaal voor het bevestigen van LDPE-folies bij  
bouwtoepassingen

 –  Transparante folie voor vrijwel onzichtbare  
reparaties

Productkenmerken
 – Grote kleefkracht
 – Bijzonder bestand tegen verwering en UV
 – Robuust en verouderingsbestendig
 – Uiterst slijtagebestendig
 – Goede bestendigheid tegen chemicaliën

aanbeveling
 – Geen dure nieuwe folie noodzakelijk,
 – bespaar tijd en geld!

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 500 m:mm 3:25 10:25 10:50
Rek bij breuk [%] 750 Inh. stuks IP/karton -/16 -/7 -/1

Kleur                                                                                          

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 320 m:mm 25:60
Kleefkracht/Staal [N/cm] >12 Inh. stuks IP/karton 1/10
Toepassingstemperatuur [°C] Kleur                                                     
Temperatuurbestendigheid 

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 140 m:mm 33:50 33:100
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.4 Inh. stuks IP/karton -/18 -/12
Rek bij breuk [%] 500 Kleur                                                                        

tesa® Xtreme Conditions 4600

tesa® Transparante Pe reparatietape 4668

Toepassing
 –  Dampremmende tape voor het permanent  
afdichten van overlappingen, doorboringen,  
verbindingen en metalen nieten van  
damp  remmende folies.

Productkenmerken
 –  Handig en tijdbesparende tape dankzij de  
soepele drager 

 –  Permanente, extreem hoge kleefkracht op  
diverse dampremmende folies

 –  Breedte van 60 mm voor een betrouwbaar en 
gemakkelijk gebruik

 –  Voor veeleisende toepassingen dankzij hoge  
verouderingsbestendigheid

aanbeveling
 – De luchtdichtheid volgens DIN 4108 is bevestigd 

tesa seal® 60073 
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Bescherming & reparatie voor de bouw

tesa® aluminium tape  50524

Tapes voor speciale toepassingen

Toepassing
 –  Gebruikt in de industrie voor huishoudelijke  
apparaten en een groot aantal andere  
toepassingen

 –  Voor bevestigen van aluminium gecoate isolatie materialen
 – Universele thermische isolatie

Productkenmerken
 – Goede kleefkracht
 –  Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
 – Hoge thermische geleiding
 –  Bestand tegen mechanische stress, olie, zuren  
en basen

 – Temperatuurbestendigheid -40°C tot +160°C
 – Dikte aluminiumdrager is 28 µm

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 60 m:mm 33 
Kleefkracht/Staal [N/cm] 5,6 Kleur
Rek bij breuk [%] 8

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 90 m:mm 25:50 50:38 50:50 50:75
Kleefkracht/Staal [N/cm] 6 Inh. stuks IP/karton -/18 -/24 -/18 -/12
Rek bij breuk [%] 8 Kleur                                                                           

 tesa® aluminium tape 50565

Toepassing
 – Isoleren van buizen en goten enz.
 –  Het bevestigen van aluminiumgecoate isolatiematerialen
 – Universele thermische isolatie

Productkenmerken
 – Goede kleefkracht
 –  Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
 – Hoge thermische geleiding
 –  Bestand tegen mechanische stress, olie, zuren en basen
 – Temperatuurbestendigheid -40°C tot +160°C
 – Tevens verkrijgbaar zonder papieren schutblad
 – Dikte aluminiumdrager is 50 µm

aanbeveling
 – tesa® 50565 is vlamvertragend tot UL510. 
 –  Op gegalvaniseerde goten kan een toegenomen oxidatie 
optreden.
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tesa® nr. Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen

4668
-   Voor het repareren van kunststofmaterialen binnen- en 

buitenshuis
-   Voor het bevestigen van LDPE-folie in 

bouwtoepassingen
-   Vrijwel onzichtbare reparaties (doorzichtige rug)

- Sterke kleefkracht
-  Uitermate slijt- en uv-bestendig
-  Sterk en bestand tegen veroudering
-  Zeer schuurbestendig en goed bestand tegen chemicaliën

4600
-   Voor het repareren van kunststofmaterialen binnen- en 

buitenshuis
-   Voor het bevestigen van LDPE-folie in 

bouwtoepassingen
-   Vrijwel onzichtbare reparaties (doorzichtige rug)

-  Waterdichte, permanente afdichting
- Flexibel materiaal
-   Kan snel en gemakkelijk worden aangebracht op alle soorten oppervlakken inclusief 

vochtige, warme, vuile of olieachtige oppervlakken
- Verwijdering zonder residu’s
- Kan onder water worden aangebracht

60073
- Voor permanente afdichting van dampschermfolie-
overlappingen, penetraties, scharnieren en metalen 
krammen

-   Comfortabele en tijdbesparende werkomstandigheden dankzij flexibele rug
-   Permanente en zeer sterke hechting aan diverse dampschermfolies
-   Zeer goed bestand tegen veroudering en daardoor geschikt voor veeleisende toepassingen

50565
-   Voor het repareren van kunststofmaterialen binnen- en 

buitenshuis
-   Voor het bevestigen van LDPE-folie in 

bouwtoepassingen
-   Vrijwel onzichtbare reparaties (doorzichtige rug)

-  Goede hechting en mechanische sterkte
-  Vochtbestendig en ondoordringbaar voor stoom
- Sterke warmtegeleiding
- Bestand tegen olie en zuren
- Goede mechanische sterkte

50524
-  Gebruikt in de industrie voor huishoudelijke  

apparaten
-   Voor bevestigen van aluminium gecoate isolatie-

materialen
- Universele thermische isolatie

- Goede kleefkracht
- Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
- Hoge thermische geleiding
- Bestand tegen mechanische stress, olie, zuren en basen
- Temperatuurbestendigheid -40°C tot +160°C
- Dikte aluminiumdrager is 28 µm

Tapes voor speciale toepassingen
Bescherming & reparatie voor de bouw
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Tapes voor speciale toepassingen



28

Montage- & vloerbedekkingstapes
Montagetapes

MonTage & Vloer-
BeDekkingsTaPes
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Montage- & vloerbedekkingstapes
Montagetapes
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tesa® spiegeltape 4952

tesa® Universele montagetape voor binnen 64958

tesa® Transparante montagetape 4965

Toepassing
 –  Zeer sterke dubbelzijdige tape voor binnen en 
buiten

 –  Voor het bevestigen van zware, vlakke voorwerpen 
zoals spiegels, borden en decoratiematerialen

 –  Voor het aanbrengen van profi elen, sierlijsten en 
brievenbussen

Productkenmerken
 – Schuimdrager van hoge kwaliteit
 –  Uitstekende kleefkracht op gladde en ruwe  
oppervlakken

 – Zeer verouderingsbestendig
 – Vochtbestendig

Toepassing
 –  Sterke dubbelzijdige tape voor meervoudige 
toe  passingen zoals bevestigen van posters of 
prijskaartjes

 –  Geschikt voor het bevestigen van lichtere voor-
werpen, zoals kabelgoten, sierstucwerk en plinten

 – Voor gladde en licht ruwe oppervlakken
Productkenmerken

 –   Uiterst gemakkelijk aan te brengen door flexibele 
schuimdrager

 –  Zeer goede kleefkracht op gladde en licht ruwe 
oppervlakken

aanbeveling
 –  Toepassingstemperatuur >10 °C, reinig het  
oppervlak. 

 –  Kleefstof heeft een beperkte temperatuurtolerantie: 
40 °C (lange termijn) tot 60 °C (korte termijn).

Toepassing
 –  Voor het bevestigen van voorwerpen zoals 
borden, thermometers enz. op glas

 –  Voor het bevestigen van transparante en 
doorschijnende materialen

 – Voor minimale kieren na bevestiging

Productkenmerken
 –  Hoge initiële kleefkracht en zeer hoge kleef-
kracht op gladde, massieve oppervlakken als 
glas, tegels, hout en de meeste plastics

 – Extra dun en transparant (onzichtbaar)
 – UV-bestendig en geschikt voor buitengebruik

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 1150* m:mm 1.5:19 5:19 10:19
Foam splitting [N/cm] > 8 Inh. stuks IP/karton 12/72 10/60 16/96

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 205* m:mm 1.5:19 5:19 25:19
Kleefkracht/Staal [N/cm] 10.5 Inh. stuks IP/karton 12/72 12/72 8/48

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 1050* m:mm 1.5:19 5:19 10:19
Foam splitting [N/cm] > 4 Inh. stuks IP/karton 12/72 10/60 19/96

* zonder afdekking

* zonder afdekking

* zonder afdekking
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Montage- & vloerbedekkingstapes
Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes

tesa® extra sterk dubbelzijdig 51960 - Verwijderbaar

tesa® Universeel dubbelzijdig 4939 - Verwijderbaar

Montagetapes
tesa® nr. Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen Hechting van de tape op gladde oppervlakken

4952
-  Dubbelzijdige tape voor gebruik 

binnenshuis
-  Voor het bevestigen van vlakke 

voorwerpen (spiegels, borden, 
decoratieve materialen)

-  Uitstekende hechting op gladde 
oppervlakken

-  Zeer goed bestand tegen veroudering

64958
-  Sterke dubbelzijdige tape
-  Geschikt voor gladde en licht ruwe 

oppervlakken
-  Voor talrijke toepassingen zoals 

voorbevestiging, affiches of prijskaartjes

-  Zeer meegaande schuimrug
-  Zeer goede hechting op gladde en ruwe 

oppervlakken

4965
-  Sterke dubbelzijdige tape
-  Voor het bevestigen van voorwerpen 

zoals borden, thermometers, ... op glas
-  Voor het bevestigen van doorzichtig of 

doorschijnend materiaal
- Voor minimale spleten na het bevestigen

-  Zeer dun en transparant 
-  Uv-bestendig en geschikt voor gebruik 

buitenshuis
-  Hoge initiële kleefkracht en zeer sterke 

hechting op gladde, solide oppervlakken

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 250 m:mm 10:50 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 9/4.7* Inh. stuks IP/karton 6/36 6/36

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 250 m:mm 10:50 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 7.5/5* Inh. stuks IP/karton 6/36 6/24

Toepassing
 –  Voor textiel- en elastische (PVC, CV)  
vloerbedekkingen

 –  Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken  
(uitgez. natuur- en kunststeen), bijv. gelakt parket

Productkenmerken
 – Handinscheurbaar
 –  Tot 5 jaar zonder zichtbare lijmresten  
verwijderbaar

 – Geschikt voor vloerverwarming

Toepassing
 –  Voor textielvloerbedekkingen (incl. vilt- en naald 
vilttapijten)

 –  Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken (uit-
gezonderd natuur- en kunststeen)

 – Speciaal voor cementdekvloeren en expovloeren

Productkenmerken
 – Handinscheurbaar
 –  Tot 14 dagen vrijwel zonder lijmresten  
verwijderbaar

* dichte/open zijde

* dichte/open zijde



0,19 mm

31

Montage- & vloerbedekkingstapes
Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes
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tesa® extra sterke vloerbedekkingstape 4944 - Permanent 

tesa® Universele vloerbedekkingstape 64620 - Permanent 

Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes
tesa® nr. Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen Hechtsterkte Verwijderbaar  

tot 

51960
- Voor verwijderbare bevestiging
-  Aanbrengen op vloerbekleding van textiel 

of pvc, cv
-  Voor het bevestigen van randen en 

stootnaden

- Met de hand afscheurbaar
-  Kan tot 5 jaar later worden verwijderd zonder 

sporen na te laten
-  Kan op tal van oppervlakken worden 

aangebracht (behalve natuurlijke en 

5 jaar

4939
- Voor verwijderbare bevestiging
-  Voor vloerbedekking van textiel (incl. tapijten 

van vilt en naaldvilt)
-  Speciaal voor met cement, mastiek en epoxy 

afgedekte vloeren
- Voor tijdelijk gebruik op beurzen

-   Kan op tal van oppervlakken worden 
aangebracht (behalve natuurlijke en 
synthetische steen)

- Met de hand afscheurbaar

2 weken

4944
-  Voor het stevig en langdurig bevestigen van 

permanente vloeren
-  Speciaal voor het bevestigen van tapijt op 

ruwe oppervlakken

- Uitstekende hechting op alle oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
-  Ook geschikt voor zeer oneffen en vezelige 

tapijtruggen

Permanent

64620
-  Voor het bevestigen van permanente 

vloeren met lichte en middelmatige belasting
- Voor effen en licht oneffen oppervlakken
- Voor tapijten met een gladde rug

- Snelle en stevige bevestiging
- Met de hand afscheurbaar Permanent

Toepassing
 –  Zeer sterke textieltape voor het leggen van  
permanente vloeren

 –  Speciaal geschikt voor het bevestigen van  
tapijten op ruwe oppervlakken

 –  Zelfs geschikt voor vloerbedekkingen en  
veeleisende toepassingen

Productkenmerken
 – Uitstekende kleefkracht op alle oppervlakken
 – Handinscheurbaar
 –  Tevens geschikt voor zeer gestructureerde  
en vezelige tapijtruggen

Toepassing
 –  Voor het verkleven van vloerbedekking met  
lichte en middelzware belasting

 – Voor effen en licht oneffen oppervlakken
 – Voor tapijten met gladde rug

Productkenmerken
 – Snel en betrouwbaar bevestigen
 – Handinscheurbaar

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 200 m:mm 10:50  25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 14.5 Inh. stuks IP/karton 6/36 6/24

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 185 m:mm 10:50 25:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 12/10* Inh. stuks IP/karton 6/36 6/24
* dichte/open zijde

* dichte/open zijde
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Montage- & vloerbedekkingstapes
Lijmspray

tesa® Permanente lijmspray 60021

tesa® Permanente lijmspray extra sterk 60022

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Lijm gebaseerd op: Synthetische rubber ml 500
Aanbevolen tijd om te laten drogen: < 10 min. Inh. stuks IP/karton -/12
Temperatuurbestendig: van -30 °C tot +80 °C Kleur wit

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Lijm gebaseerd op: Synthetische rubber ml 500
Aanbevolen tijd om te laten drogen: 1-5 min. Inh. stuks IP/karton -/12
Temperatuurbestendig: van -20 °C tot +60 °C Kleur beige

Toepassing
 –  Permanent verlijmen van textiel, plastic, karton, 
schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer 
en rubber evenals voor verlijmen op metaal en hout

 –  Geschikt voor zware materialen met ruwe en oneffen 
oppervlakken

 –  Speciaal geschikt voor toepassingen in de auto-
industrie

Productkenmerken
 –  Zeer sterk en goede temperatuurtolerantie
 – Goede hechting op niet-polaire onderlagen
 – De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld 
 – Verstelbare spuitbreedtes

Toepassing
 –  Permanente verlijming van papier, karton, vilt, textiel, 
folie, leer, Styrofoam® en diverse soorten synthetische 
materialen

 –  Geschikt voor lichte en middelzware materialen met 
effen of licht oneffen oppervlak

Productkenmerken
 – Sterk en goede temperatuurtolerantie
 – Goede hechting op niet-polaire onderlagen
 – De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld 
 – Verstelbare spuitbreedtes

Lijmspray
tesa® nr. Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen Hechtsterkte Aanbevolen 

droogtijd

60021
-  Permanente verlijming van papier, karton, 

vilt, textiel, folie, leer, Styrofoam® en diverse 
soorten synthetische materialen

-  Geschikt voor lichte en middelzware 
materialen met effen of licht oneffen 
oppervlak

-  Schoon, zuinig, veilig en snel verlijmen van 
grote oppervlakken

-  Droogt snel, bestand tegen vocht, 
thermische en mechanische belasting

1-5 min.

60022

-  Permanent verlijmen van textiel, plastic, 
karton, schuimrubber, isolatiematerialen, 
vinyl, leer, kunstleer en rubber evenals voor 
verlijmen op metaal en hout

-  Geschikt voor zware materialen met ruwe 
en oneffen oppervlakken

-  Speciaal geschikt voor toepassingen in de 
auto-industrie

-  Hoge stabiliteit en goede 
temperatuurbestendigheid

-  Minimale spuitnevel, bestand tegen vocht 
en temperaturen

-  Aanpasbare spuithoeveelheid, de 
spuitrichting kan zowel horizontaal als 
verticaal worden ingesteld

-  Vrij van silicone en chloorhoudende 
oplosmiddelen 

Minder dan 10 min
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Montage- & vloerbedekkingstapes
Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen
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tesa® industriële reiniger 60040

tesa® lijmverwijderaar 60042

Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen
tesa® nr. Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen Verwijderingskracht Aanbevolen 

spuit afstand

60042

-  Spray voor het gemakkelijk verwijderen 
van lijmresten op plastic, glas en metalen 
oppervlakken. 

-  Verwijdert etiketten en resten van etiketten, 
residu’s zoals vet, teer en kunsthars, 
residu’s van de meeste zelfklevende tapes 
en tal van andere vlekken

-  Vrij van silicone en chloorhoudende 
oplosmiddelen

-  Op basis van limoneen afkomstig van 
natuurlijke bronnen

-  Verdampt zonder residu achter te laten en 
heeft een aangename geur

20cm

60040

-  Veelzijdige spray voor het snel en 
gemakkelijk reinigen van glazen en 
metalen oppervlakken, machines, kunststof 
onderdelen

-  Verwijdert zelfs hardnekkige vlekken 
zoals was, olie, vet, rubberresten en 
siliconenresidu’s

-  Optimale voorbereiding van oppervlakken 
voor het aanbrengen van tape of lijmspray

-  Vrij van silicone en chloorhoudende 
oplosmiddelen

-  Op basis van limoneen afkomstig van 
natuurlijke bronnen

-  Verdampt zonder residu achter te laten en 
heeft een aangename geur

20 cm

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Oplosmiddel gebaseerd op: Niet geurende ml 200
 speciale benzine/isopropanol/ limonene Inh. stuks IP/karton -/12
Aanbevolen spray afstand: 20 cm Kleur transparant

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Oplosmiddel gebaseerd op: Niet geurende ml 500
 speciale benzine/isopropanol/ limonene Inh. stuks IP/karton -/12
Aanbevolen spray afstand: 20 cm Kleur transparant

Toepassing
 – Algemene industriele applicaties
 – Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen 
 – Allerlei bouwapplicaties
 – Automobiel applicaties
 –  Lijmresten en stickers thuis

Productkenmerken
 –  tesa® Adhesive Remover 60042 is een spray. 
 –  Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten 
van stickers en de meeste kleefbanden, en vet, 
teer, kunstharsen en andere vlekken. 

 –  Verdampt zonder residu achter te laten en geeft 
een aangename geur. 

 –  Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en 
LIMOMENE.

Toepassing
 – Algemene industriele applicaties
 – Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
 – Allerlei bouwapplicaties
 – Automobiel applicaties

Productkenmerken
 –  Vrij van silicone en chloorhoudende  
oplosmiddelen

 –  Op basis van limoneen afkomstig van  
natuurlijke bronnen

 –  Verdampt zonder residu achter te laten en 
heeft een aangename geur
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Veiligheid en elektrische isolatie
Voor kabelisolatie en markering
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Veiligheid en elektrische isolatie
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tesa® Permanente markeringstape 4169

tesa® Markeringstape 60760

tesa® anti slip-tapes 60950, 60951, 60952, 60953

Toepassing
 –  Tape van hoge kwaliteit voor permanente, sterk 
belaste vloermarkeringen

 –  Afbakening van werkruimtes, trajectgeleiding voor 
bestuurde transportvoertuigen

 – Markeren van speelvelden in sporthallen

Productkenmerken
 – Grote kleefkracht
 – Geschikt voor buitengebruik, UV-bestendig
 –  Robuuste en bestendige PVC-drager, berijdbaar 
door vorkheftrucks

 – Uiterst flexibele drager geschikt voor bochten

Toepassing
 – Tijdelijke veiligheidswaarschuwingen
 –  Identificeren en markeren van mobiele en  
stationaire voorwerpen

Productkenmerken
 – Zeer grote kleefkracht op tal van onderlagen
 – Robuuste PVC-tape, uiterst slijtagebestendig
 – Handinscheurbaar

Toepassing
 –  Geschikt voor alle toepassingen waar een veilige 
ondergrond vereist is, bijv. trappen, ladders,  
opritten, autotrailers, steigers enz.

 –  Fluo: blijft in donkere ruimten lange tijd helder 
voor veiligheids- en waarschuwingsdoeleinden

 –  Transparant: maakt oppervlakken zoals bijv.  
houten trappen veilig op onopvallende manier

Productkenmerken
 – Zeer grote kleefkracht
 – Uitgesproken antislipeffect tot 2 jaar
 – Bijzonder slijtagebestendig, sterk en robuust
 –  Bestand tegen UV, temperatuur, (zout) water en 
einigingsmiddelen

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 150 m:mm 33:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2 Inh. stuks IP/karton 6/36
Rek bij breuk [%] 220 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 180 m:mm 33:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.8 Inh. stuks IP/karton 6/36
Rek bij breuk [%] 200 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 810 tesa® Kleur m:mm Cont. IP/Box
Kleefkracht/Staal [N/cm] 10 60950  Black 15:25/50/100 6/36, 3/18, 3/9
Rek bij breuk [%] 200 60951  Yellow/Black 15:50 3/18

60952/60953  Transparent/  Fluo 15:25 6/36

Voor kabelisolatie en markering
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Veiligheid en elektrische isolatie
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 tesaflex® 4163 

tesaflex® elektrische isolatietape 53948

tesaflex® 4252

Toepassing
 –  tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte 
PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij 
de uv-stabiele acrylkleefstof is hij perfect geschikt 
voor permanente toepassingen.

Productkenmerken
 –  tesa® 4163 is universeel toepasbaar en buitenge-
woon geschikt voor algemene toepassingen als:

 – Installatie
 – Reparatie
 – Markering
 – Splicing
 – Bundeling

Toepassing
 –  Speciaal ontwikkelde zelfdovende geplastificeerde  
PVC-tape met goede foliefl exibiliteit en kleef-
kracht bij lage temperaturen

 –  Voor draad- en kabelisolatie, markering, bundelen,  
reparatie, splicing en tal van andere toepassingen

Productkenmerken
 – Gecertificeerd volgens IMQ, SEMKO, IEC; 454-3-1
 –  Kleuren volgens Europees harmonisatiedocument  
HD 308 S2

 – Verkrijgbaar in multikleuren toren

Toepassing
 – Geschikt voor tijdelijke toepassingen

Productkenmerken
 – Gevarieerde kleuren

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 130 m:mm 33:15 33:19 33:25 33:30 
Kleefkracht/Staal [N/cm] 1.8 Inh. stuks IP/karton 10/120 5/120 6/72 5/60 
Rek bij breuk [%] 250
Doorslagspanning [V] 7000 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 130 m:mm 20:19
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2.7 Inh. stuks IP/karton 10/250
Rek bij breuk [%] 260
Doorslagspanning [V] 5000 Kleur

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 120 m:mm 20:19
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2.8 Inh. stuks IP/karton 10/250
Rek bij breuk [%] 180 Kleur                                          

Voor kabelisolatie en markering



Dispenser voor verpakkingstape 6300

Toepassing:
 –  Voor veilig schoon en gemakkelijk afsluiten van alle 
soorten dozen en pakketten.

Productkenmerken:
 – Robuust metalen frame
 – Goede kwaliteit
 – Aandrukflap, vervangbaar snijmes

38

Verpakking
Voor sluiten en verstevigen

VerPakking
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Verpakking
Voor sluiten en verstevigen
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tesa® Premium PVC-verpakkingstape 4124

tesa® PVC-verpakkingstape  4100

tesa® Comfort PP verpakkingstape  4024

Toepassing
 –  Hoogwaardige PVC-tape voor verpakking en  
bundeling van zware goederen

Productkenmerken
 – Uitstekende kleefkracht op alle soorten karton
 – Zacht en soepel af te rollen
 –  De tape is eenvoudig aan te brengen en ziet er  
netjes uit op de doos

 –  Natuurrubberen kleefstof zorgt voor een  
goede hechting onder uiteenlopende weers-
omstandigheden

Toepassing
 –  Universeel toepasbaar voor sluiten van middel-
zware transportdozen

Productkenmerken
 – Reliëfstructuur
 – Zacht en soepel af te rollen
 –  Ideaal voor machinaal werk en voor verwerking 
met alle gangbare handrollers

Toepassing
 –   Krachtige PP-drager voor het sluiten van lichte tot 
middelzware kartonnen dozen

Productkenmerken
 –  Goede hechting op karton dankzij de hoge initiële 
kleefkracht

 – Soepel af te rollen
 –  Acrylkleefstof zonder oplosmiddelen met uitste-
kende verouderingsbestendigheid

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 65 m:mm 66:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.2 Inh. stuks IP/karton 6/36
Rek bij breuk [%] 60 Kleur                                                                                                                  

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 65 m:mm 66:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 2.2 Inh. stuks IP/karton 6/36
Rek bij breuk [%] 75 Kleur                                                                     

Technische gegevens afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 52 m:mm 66:50
Kleefkracht/Staal [N/cm] 3 Inh. stuks IP/karton 6/36
Rek bij breuk [%] 140 Kleur                                                   
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In de bouwsector wordt maskeertape gebruikt bij 
diverse werkzaamheden. Die werkzaamheden 
kunnen uiteenlopende eisen stellen.
Zo wordt er bijvoorbeeld maskeertape gebruikt 
voor buitenbepleistering. Deze werken kunnen 
enkele weken duren en hoge eisen stellen aan 
de tape omdat er scherpe werktuigen en pleisters 
met agressieve chemicaliën worden gebruikt.  
In andere gevallen, bijvoorbeeld bij het plaatsen 
van wandtegels, is enkel bescherming tegen spat-
ten gedurende een beperkte tijd noodzakelijk. 
En voor sommige werken is stevige zelfklevende 
tape nodig die niet scheurt wanneer hij wordt 
verwijderd, zelfs niet wanneer er bijvoorbeeld 
een dikke vloercoating wordt aangebracht.

Het is duidelijk dat één product niet aan al die 
eisen kan voldoen en dat voor sommige werken 
zeer specifieke tape moet worden gebruikt. 
Oude zelfklevende tape gebruiken om te bespa-
ren is meestal geen goed idee, want het leidt 
vaak tot klachten en extra werk en soms moet het 
werk zelfs worden overgedaan. Niet alleen het 
juiste product, maar ook de juiste toepassing is 
belangrijk om een perfect resultaat te verkrijgen.

Dit hoofdstuk bevat een aantal duidelijke richt-
lijnen waarmee u optimale resultaten bereikt in 
vrijwel elke situatie.
U dient rekening te houden met de volgende vier 
principes.

 gebruik binnen- of buitenshuis 
Tape die buitenshuis wordt gebruikt, moet aan 
aanzienlijk hogere eisen voldoen. Hij moet 
bijvoorbeeld slijtbestendig zijn en bestand tegen 
uv-stralen en vocht, zodat er geen kleefresten 
achterblijven en de tape niet scheurt wanneer 
hij wordt verwijderd. De tesa® Professional tapes 
voor gebruik buitenshuis zijn gemakkelijk te 
herkennen aan de pictogrammen.

gebruiksduur
De gebruiksduur is eveneens een belangrijk 
criterium bij het kiezen van een product omdat 
vrijwel alle zelfklevende tapes sterker kleven 
naarmate de gebruiksduur toeneemt. De maxi-
male gebruiksduur – de tijd waarna het product 
nog altijd gemakkelijk kan worden verwijderd – is 
afhankelijk van het type tape.
Als de gebruiksduur wordt overschreden, bestaat 
er een zeer groot risico dat er residu’s achterblij-
ven of de ondergrond wordt beschadigd bij het 
verwijderen van de tape. 

Opmerking: de gebruiksduur wordt voor alle tesa 
producten op het etiket vermeld.

Type ondergrond
Hierbij moeten we rekening houden met een 
aantal factoren:

–  Glad, ruw of oneffen 
Hoe ruwer de ondergrond, hoe minder opper-
vlak er beschikbaar is om aan te binden en hoe 
sterker/dikker de kleeflaag dus moet zijn.

–  Sterkte van het oppervlak  
De ondergrond moet sterker zijn dan de kleef-
kracht van de tape, zodat er geen schade wordt 
toegebracht bij het verwijderen van de tape. 
Voorbeelden van oppervlakken die niet erg 
sterk zijn, zijn behangpapier, sterk versleten 
coatings of coatings zonder correcte primer. Als 
u twijfelt aan de sterkte van het oppervlak, kunt 
u best een niet te krachtig product gebruiken.

–  Materiaal 
Makkelijke ondergronden zijn in principe: ge-
lakte oppervlakken, hout, metaal, ... 
Ondergronden waarop tape moeilijk hecht: bv. 
silicone afdichting, bepaalde kunststoffen 
Opmerking: meer informatie over de grote  
variëteit aan materialen vindt u op onze website 
www.tesa.com

Vereiste duurzaamheid
De vereiste duurzaamheid van maskeringsoplos-
singen is afhankelijk van het type werk waarbij ze 
worden gebruikt.
Bij gewone schilderwerken is de mechanische 
belasting op zelfklevende tapes niet zo groot, 
maar voor werken met pleister en vooral vulmid-
delen zijn er film- of textielproducten nodig die 
in tegenstelling tot papieren tapes, niet meteen 
scheuren bij contact met een truweel, mortel en 
water.

Vereiste precisie
De kwaliteit van het maskeringsresultaat, namelijk 
de gewenste nauwkeurigheid van de verfrand, 
wordt bepaald door het kiezen van de juiste 
maskeringstape. Afhankelijk van de toepassing 
(bijvoorbeeld: eenvoudige vloermaskering bij het 
schilderen van een muur of scherpe randen bij 
het lakken in twee of meer kleuren) en uw eisen 
of die van uw klant, kiest u best een product uit 
het gamma Precision Mask® of een product uit het 
standaardgamma.

1
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aanbrengen op een schoon oppervlak
De eerste vereiste voor een goede hechting is 
meestal een oppervlak dat vrij is van stof, vocht, 
vet, olie of andere bevuiling. (Sporen van) silicone 
en was (bv. van glansmiddelen) verminderen 
eveneens de mate van hechting.

goed aandrukken
Voor een optimaal maskeringsresultaat, namelijk 
strakke verfranden zonder uitgelopen verf, moet 
de zelfklevende tape goed worden aangedrukt bij 
het aanbrengen.

Temperatuur
Aanbrengen: 
Zelfklevende tapes moeten worden aangebracht 
bij een temperatuur tussen 5 en 40 °C*.
Bij lagere temperaturen vermindert de hechting 
bij het aanbrengen aanzienlijk. Bovendien is de 
tape moeilijker te gebruiken omdat het afrollen 
meer kracht vraagt.

*  Een uitzondering is tesa® 4843 Premium Plas-
tering Tape Orange, die bij 0 °C kan worden 
aangebracht en verwijderd.

Juiste hoek
De tape moet in de juiste hoek ten opzichte van 
de ondergrond worden losgetrokken. Het risico 
dat er residu’s achterblijven is het kleinst bij een 
hoek van ongeveer 45° tot 90°. Als de tape wordt 
losgetrokken in een hoek van meer dan 90°, 
vergroot het risico dat er residu’s achterblijven op 
het oppervlak.

langzaam en gelijkmatig 
Zelfklevende tape moet altijd langzaam en 
gelijkmatig worden losgetrokken, nooit met ruk-
ken. Dan is de kans op residu’s of scheuren het 
kleinst.

 Temperatuur 
De temperatuur van de ondergrond mag niet 
lager zijn dan 5 °C, want de rug van de kleeflaag 
wordt broos bij lage temperaturen (zie hoger). De 
tape kan dan sneller scheuren en het risico dat 
er residu’s van de kleeflaag achterblijven, neemt 
toe.

 De gebruiksduur niet overschrijden
U kunt de zelfklevende tape best onmiddellijk 
verwijderen als de verf vingerdroog is, maar voor 
ze helemaal is opgedroogd.

Voor zelfklevende tapes geldt wat voor de 
meeste zaken geldt: correct bewaren zorgt ervoor 
dat de kwaliteit behouden blijft. De belangrijkste 
factoren die zelfklevende tapes doen verouderen, 
zijn de bewaartemperatuur en -tijd.

Bewaartemperatuur
 Zelfklevende tapes verouderen veel sneller bij 
een hoge bewaartemperatuur. Bewaar tapes in 
geen geval achter ramen. De hoge temperaturen 
en het uv-licht kunnen zelfklevende tapes scha-
den (vermindering van de kleefkracht, zodat ze 
residu’s kunnen achterlaten wanneer ze worden 
verwijderd). 

Bewaartijd
Zelfklevende tape die niet in de juiste omstandig-
heden of te lang wordt bewaard, kan het opper-
vlak waarop hij wordt aangebracht, beschadigen. 
Laat koude of te warme rollen zelfklevende tape 
op kamertemperatuur komen voor u ze gebruikt. 
Houd hier rekening mee wanneer zelfklevende 
tapes bij vries- of hete temperaturen worden 
bewaard (bijvoorbeeld in werfvoertuigen).
Geen te hoge vochtigheidsgraad of zonlicht en 
een temperatuur van maximum 25 °C zijn de 
ideale bewaaromstandigheden. Voor optimale re-
sultaten raden we aan om maskeringstape binnen 
de twee jaar na aankoop te gebruiken.
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Bij het beschermen van en bevestigen op glazen 
oppervlakken moet u van te voren vaststellen of 
het glazen oppervlak al of niet is gecoat.
Volg altijd de aanwijzingen van de glasfabrikant 
op, bij aan de buitenzijde gecoate glazen op-
pervlakken en bij enkel veiligheidsglas, bij het 
aanbrengen van zelfklevende beschermingsfolie 
en tapes en bij het reinigen van het glas.
Zelfs bij het aanbrengen op binnenruiten moeten 
ultravioletbestendige tapes worden gebruikt.

Metalen oppervlakken
Met name koper, zink en lood zijn gevoelig voor 
chemische reacties. De tape moet daarom zo kort 
mogelijk worden gebruikt. 

geanodiseerde aluminium oppervlakken
Lijmresten kunnen optreden op venster- en 
deurprofielen of rolluiken en rails met een lage 
kwaliteit anodisering. We adviseren om hier van 
te voren op een niet zichtbare plek een inkttest* 
en een kleefkrachttest uit te voeren.

natuur- en kunststeen
We raden veelal het gebruik van tapes op na-
tuur- en kunststeen af, omdat daarbij zelfs bij kort 
gebruik problemen kunnen ontstaan.
Ter bescherming kan vilt, doorlaatbaar folie of 
karton worden gebruikt.

houten oppervlakken / verf / lak
Wees extra voorzichtig bij gebruik op ruw of 
gecoat hout.
Onvoldoende splijktsterkte in het hout, slecht 
hechtende oude coating of niet goed gedroogde 
verf kan schade veroorzaken als de tape wordt 
verwijderd.
We adviseren daarom om een kleefkrachttest uit 
te voeren. In geval van twijfel moet een product 
met een minder grote kleefkracht worden ge-
bruikt (bijv. tesa® 4333, 4334). Volg de aanwijzin-
gen van de verffabrikant bij gebruik op acrylverf 
op waterbasis.
UV-gehard schilderwerk op afgewerkte compo-
nenten.
Het bladderen van verf kan optreden op afge-
werkte met UV-verf gecoate componenten (bijv. 
trappen, parket enz.) als tapes worden verwijderd. 
We adviseren hiervoor de producten tesakrepp® 
4334, 4333 
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wand- en plafondbedekkingen/behang
Gebruik voor kwetsbare oppervlakken zoals be-
hang, stucprofielen of pleistertechnieken speciale 
maskeringstapes met zachte kleefstof die kunnen 
worden verwijderd zonder het oppervlak te zwaar 
te belasten.

Plastic oppervlakken
Plastic oppervlakken kunnen aanmerkelijk verou-
deren door verwering en omgevingsinvloeden.
Dit treedt vaak op in PVC venster- en deurprofie-
len door een broos, krijtachtig oppervlak. Daar-
door kunnen opvallende strepen ontstaan als de 
tape wordt verwijderd.
De stabiliteit dient in dit geval getest te worden 
met een transparante tesafolie. We adviseren 
om deze PVC-profielen van te voren te reinigen 
of te maskeren om de vorming van strepen te 
voorkomen.

anti-klevende oppervlakken
Adequate hechting op kleefstof-afstotende mate-
rialen zoals afdichtmiddelen en siliconeprofielen, 
Teflon, polyethyleen en polypropyleen is alleen 
mogelijk met speciale tapes.

8
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tesa bv
Stationsgebouw
Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
Tel: +31.35.62.50.200
Fax: +31.35.62.50.240
tesa.operations@tesa.com
www.tesa.nl

tesa sa-nv
76 Chaussée de Ruisbroek
Ruisbroeksesteenweg 76
1180 Bruxelles/ Brussel
Tel: +32 (0)2 525 08 11
Fax: +32 (0)2 525 08 33
contact.belgium@tesa.com
www.tesa.be

tesa® producten bewijzen hun indrukwekkende kwaliteit dag in, dag uit in veeleisende omstandigheden en worden regelmatig aan strikte controles onderworpen. Alle informa-
tie en adviezen worden verstrekt op basis van onze kennis en onze praktische ervaring. Niettemin kan tesa SE geen garantie bieden, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inzake 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of het tesa® product geschikt is voor een bepaald doel 
en voor de gekozen toepassing. Bij twijfel zal onze technische dienst u graag bijstaan met advies.


