
tesa® Professional
Professionele oplossingen voor bouw,  
renovatie en decoratiewerk

ASSORTIMENT

The better choice.



19 mm

12 months

Professionele oplossingen voor bouw, renovatie &
decoratiewerk
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Dubbelzijdige montagetapes
  tesa® Permanente Lijmspray 60021/ 
60022

 tesa® Spiegeltape 4952
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  De belangrijkste informatie voor het 
gebruik van tesa® tapes
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Pictogrammen geven duidelijke informatie over
producttoepassingen

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!

Voor binnen
ge bruik 
geschikt voor 
vermelde
termijn

Voor buiten
gebruik
geschikt
voor vermelde
termijn

Voor binnen en
buitengebruik
geschikt voor
vermelde 
termijn

Scheurt 
niet bij het 
verwijderen

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

UVbestendig Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
gebruik

Totale
tapedikte

Waarschu
wingstape

Voorkomt
uitglijden

Voor
permanente
toepassingen

Voor duur
zame
markering van
oppervlakken

Gecertifi
ceerde tape

Tape voor
kleurcode
ringen

Zuurbestendig

Zuurbestendig FlexibelBetrouwbare
bescherming 
tot 8000V

Tape met 
hoge
transparantie

Niet weer
kaatsende
tape

Uiterst scheur
bestendig

Kleefkracht 
bij contact

Tapebreedte
en foliedikte,
Easy Cover®

assortiment

Voor bin
nengebruik
geschikt
voor vermelde
termijn

Voor buitenge
bruik geschikt
voor vermelde
termijn

Handinscheur
baar met een
rechte rand

Verwijderbaar
zonder
lijmresten

Uiterst
duurzaam

Voor
permanente
toepassingen

Zeer dunne
tape

Draagkracht Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
gebruik

Kan zelfs op
ruwe op
pervlakken
worden
gebruikt

Voor extreem
nauwkeurige
verfranden

Voor buitenge
bruik geschikt
voor vermelde
termijn

Geschikt voor
alle weers
omstandig
heden voor 
vermelde 

Is gemakkelijk
af te rollen

Aanbevolen
temperatuur
bereik tijdens
toepassing

Handinscheur
baar 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 
geëmbosseerd 
= 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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Natuurlijk rubber -  Goede aanvangshechting, gemakkelijk 
te verwijderen, betrouwbare hechting

-  Ook op substraten oppervlakken, die 
lastig te verkleven zijn

Acrylaatbasis - Bestand tegen temperatuurveroudering 
en UV

- Bestand tegen chemicaliën

Synthetisch  
rubber

- Sterke hechting aan metaal en glas 
(polaire substraten), minder sterke hech-
ting 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 strakke hoeken, minder scherpe 
verfranden

Textiel PE-coating -  Makkelijk met de hand te scheuren, 
erg sterk, zelfs bij aanzienlijke vochtig-
heid biedt deze tape goede bescher-
ming tegen schade

PVC-
folie

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

Een kleine klus, een uitstekend resultaat – Deze eenvoudige formule geldt al meer dan 75 jaar voor de zelfklevende tapes van tesa. Alleen 

de vakman die nauwkeurig en efficiënt werk levert, blijft de concurrentie voor. Professionele schilders en vakmensen hebben behoefte aan 

perfecte resultaten op snelle en eenvoudige wijze, zonder risico dat ze het werk opnieuw moeten doen, wat onnodig extra tijd en geld 

kost.

tesa – gebruiksvriendelijke innovaties

Een belangrijke factor in het succes van onze merkgeschiedenis – meer dan 75 jaar – is dat wij nauw samenwerken met gebruikers en 

klanten. Onze successen en onze ideeën zijn gebaseerd op onze kennis van hun individuele behoeften. Dankzij voortdurend onderzoek 

zijn wij nu op veel gebieden marktleider. Zo’n 220 wetenschappers en ontwikkelaars zorgen voor nieuwe uitvindingen en verbetering van 

de kwaliteit van bestaande producten.

tesa – partners voor ambacht en handel

Het merk tesa staat al generaties lang voor innovatie, betrouwbaarheid en topkwaliteit. Onze maskeringstapes zijn al op de markt sinds 

1936. Vandaag kunnen professionele schilders en vakmensen profiteren van een volledig assortiment aan producten voor verschillende 

ondergronden en toepassingen voor zowel binnen als buiten, evenals voor de maskering van grote oppervlakken. We ondersteunen 

onze handelspartners met innovatieve producten en concurrerende prijzen en met effectieve verkoopbevorderende maatregelen – zoals 

gerichte campagnes en reclame, catalogi en staalkaarten. 

tesa – kwaliteit en duurzaamheid voor tevreden klanten

Alle tesa-locaties in de wereld zijn gecertificeerd volgens de internationaal erkende standaard voor kwaliteitsbeheersystemen:  

ISO 9001:2000. Omdat wij gebruik maken van grondstoffen van hoge kwaliteit en onze leveranciers regelmatig beoordelen, kunnen we 

een constant hoog kwaliteitsniveau garanderen. Daarnaast zetten we al jaren grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Econo-

misch succes, ecologie en sociaal bewustzijn zijn vaste onderdelen van onze bedrijfsfilosofie. Dit omvat ook de ontwikkeling van onze 

eigen milieuvriendelijke technologieën. Hierdoor zijn wij in staat om het merendeel van onze producten te fabriceren zonder het gebruik 

van oplosmiddelen. 

De betrouwbaarheid en prestaties van tesa-producten vormen het belangrijkste voordeel: snel werken zonder het risico op klachten of dat 

je alles opnieuw moet doen, wat uiteindelijk geld en tijd bespaart. In het voordeel van gebruikers – bij iedere bestelling, elke dag opnieuw.

Betrouwbaarheid door middel van kwaliteit – betaalt zichzelf terug.

tesa® – the better choice!

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 μm = 1/1000 mm. (Ter vergelijking: de dikte van schrijfpapier is 80 μm)

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 | 

ondergrond af te pellen.

Met het oog op standaardisatie wordt glad roestvrijstaal 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 van een zelfklevende tape

®
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Papieren maskeringstapes

Maskeringstapes voor verf- en decoratiewerkzaamheden moeten met een aantal zaken kunnen 
omgaan. Ten eerste moeten ze eenvoudig en betrouwbaar op oppervlakken kunnen worden aangebracht 
zodat er geen verf onder de tape kan komen. Ten tweede moeten ze makkelijk te verwijderen zijn zonder 
resten achter te laten of te scheuren. Ten slotte moeten ze een scherpe rand bieden voor een professionele 
afwerking. Het assortiment maskeringstapes van tesa is ontwikkeld om aan al deze vereisten te voldoen, 
van precisiemaskering tot de maskering van gevoelige oppervlakken, bijvoorbeeld behang.

tesa Precision Mask® 4334

tesa® Schilderstape 4348

Geteste Precision Mask® voor bijzonder vlakke, 
scherpe verf en lakranden bij elk schilderwerk.

Geteste kwaliteit schilderstape met praktische 
kleefkracht voor veel schilderwerken.

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] 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

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

tesa® Maskeringstape 4323

Veelzijdige maskeringstape voor alle
eenvoudige maskeertaken.

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
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Toepassing
-  Voor eenvoudige maskeertaken en voor het  

bevestigen van maskeringsmaterialen zoals  
folies, enz.

- Voor bevestigen, verpakken, markeren

Productkenmerken
- Lichte crepestructuur
- Snel en makkelijk verwijderbaar

Papieren maskeringstapes

Maskeringstape 
voor binnen

®
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 tesa® Maskeringstape voor krommingen 4319

tesa® Speciale schilderstape 4341

tesa Precision Mask® Sensitive 4333

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!

Hittebestendige tape. Ovendroging 170 tot 140 °C.

Gaten en barsten hoeven niet te worden  
gevuld vóór gebruik.

Constante, lage kleefkracht waarborgt zachte 
hechting op kwetsbare, kritische oppervlakken.

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

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 300 m:mm 45:50

Kleefkracht/Staal [N/cm] 0.7 Inh. stuks IP/karton -/24

Rek bij breuk [%] 45

Toepassing
-  Uitstekend voor lange lijnen en lichte krommingen
-  Voor scherpe en nauwkeurige kleur- en verfranden
-   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
-  Waterproof backing

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

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

Toepassing
-   Voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken  

die bescherming vereisen, zoals behangpapier 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
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tesa® Glasvezeltape 60101

… voor speciale toepassingen

Maskeringstape 
voor binnen

®
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19 mm

 tesa Easy Cover® Precision 4365

tesa Easy Cover® Universeel 4368

Bescherming en nauwkeurigheid in één.

Deze maskeringsfolie met reliëf voorkomt  
dat verf eronder loopt en garandeert daardoor 
schoon werk.

Het gecoate, lakabsorberende maskeringspapier 
garandeert schone resultaten bij spuitwerk.

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. stuks IP/karton 10/60 10/60 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20

Rek bij breuk [%] 10

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
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Toepassing
-   De 2-in-1-oplossing voor maskering en bescherming 

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

tesa Easy Cover® Papier 4364

tesa Easy Cover® is de twee-in-één-oplossing voor verstandige, kostenbesparende maskering en 
afdekking. Het bestaat uit een hoogwaardige schilderstape in combinatie met speciaal beschermend papieren 
of PE-folieafdekking. Op deze manier kunnen grote gebieden of meubels efficiënt worden beschermd en 
kunt u tegelijkertijd precisieresultaten realiseren. U heeft geen dubbele maskering meer nodig.

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

Eenvoudige afdekking voor grote oppervlakken

Maskeringstape 
voor binnen

®
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tesa® Precision Mask voor buiten 4439

Scherpe verfranden bij buitenschilderwerken.

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 100 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

Maskeringstapes die buitenshuis worden gebruikt, hebben andere vereisten door het weer en het zonlicht 
(UV-licht). Weerstand tegen beide factoren is van essentieel belang, afhankelijk van de omstandigheden 
van het gebruik.
Bij renovatiewerkzaamheden aan gevels lopen met name waardevolle oppervlakken zoals kozijnen en 
metalen buitenbekleding risico. Het tesa®-assortiment voor buitenmaskering is specifiek toegesneden 
op dit soort gebruik en levert betrouwbare weerbestendige beschermingen voor probleemgebieden tijdens 
werk aan het exterieur van gebouwen.

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 8 weken

UV-bestendige maskeringstapes

Maskeringstape 
voor buiten

®
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19 mm

tesa Easy Cover® UV Extra Sterk 4373

tesa Easy Cover® UV 4369

tesa® UV Oppervlakbeschermingstape 4848 tesa Easy Cover® UV Paper Mask 4372

Extreem robuuste maskeringsoplossing voor 
grote oppervlakken.

Goede hechting, zelfs op licht ruwe  
oppervlakken.

Flexibele maskeringsoplossing voor grote  
oppervlakken, tevens voor het afplakken van licht 
gebogen oppervlakken.

We adviseren om het oppervlak te testen.  
Er kunnen lijmresten of schaduwen achterblijven 
als de tape wordt verwijderd van oude,  
verweerde oppervlakken.

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

Technische gegevens          

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] 150 m:mm 33:550 33:1400 17:2600

Kleefkracht/Staal [N/cm] 3.4 Inh. stuks IP/karton 8/64 8/32 8/32

Rek bij breuk [%] 14

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

De outdoor tesa Easy Cover® is de twee-in-één-oplossing voor verstandige, tijdbesparende buiten-
maskering en afdekking. Het bestaat uit een hoogwaardige schilderstape in combinatie met speciaal 
beschermend papieren of PE-folieafdekking en weerbestendige eigenschappen.

Toepassing
-   Zelfklevende folie voor het beschermen van grote of 

hoogwaardige oppervlakken, bijv. glas

Productkenmerken
-   Bestand tegen chemische en mechanische invloeden 

en vocht
-   Transparante PE-folie garandeert een hoge mate van 

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

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

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 schu-

ren, 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
-    De 2-in-1-oplossing voor maskering en  

bescherming van grote oppervlakken
-   Voor schone, rechte verfranden en hechting op  

lichte krommingen
-  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® 4437 UV Paper Mask
-  Reliëffolie voor goede verfhechting
-  UV-bestendig gedurende 6 weken
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Maskeringstape 
voor buiten
Voor de bescherming en afdekking van grote oppervlakken
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tesa® Premium bepleisteringstape oranje 4843

tesa® Premium geribde bepleisteringstape 4840

tesa® Standaard bepleisteringstape 4172

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

Een kleefkrachttest wordt
aanbevolen voor nitrocellulose lakken.

Een kleefkrachttest wordt aanbevolen voor  
gebruik op verf op basis van synthetische  
oplosmiddelen. Niet gebruiken op acrylverf.

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

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

Bescherming & reparatie 
voor de bouw 

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 oppervlakken
-  Kan worden aangebracht op krommingen

Productkenmerken
-  Goede hechting
-   Bestand tegen zuren, basen en andere 

chemicaliën
-  Handinscheurbaar
-  Kan worden gebruikt bij temperaturen ≥ 5 °C

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
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Beschermings- en reparatietapes zijn robuuster dan algemene maskeringstapes voor buiten, aangezien 
ze niet alleen op platte, gladde oppervlakken moeten blijven plakken zoals kozijnen, maar ook op ruwere 
oppervlakken zoals metselwerk of grondlagen. De drager van de vier bepleisteringstapes van tesa is PVC, 
wat zich goed kan aanpassen en goed hechten aan onregelmatige oppervlakken en tegelijkertijd van 2 tot 
6 weken UV-bestendigheid bieden. Al onze bepleisteringstapes kunnen met de hand worden gescheurd 
waardoor ze gemakkelijk zijn om te gebruiken.

tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 60299

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

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

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

PVC bepleisteringstapes

®
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 tesa® Heavy Duty ducttape 4663

tesa® Sterke ducttape 4662tesa® UV Bouwbeschermingstape 4370

tesa® Bouwbeschermingstape 4363 tesa® Utility ducttape 4613 

Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.

Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.

Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken.

Beperkte toepassing op poreuze opper vlakken. 
Een kleefkrachttest wordt aanbevolen voor 
gebruik op oudere, verweerde PVCprofielen, op 
witte verf en nitrocellulose lakken.

Beperkte toepassing op poreuze oppervlakken. 
Op oudere, verweerde PVCprofielen, witte verf 
en nitrocellulose lakken wordt een kleefkrachttest 
aanbevolen.

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

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

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] 180 m:mm 50:48 

Kleefkracht/Staal [N/cm] 4.1 Inh. stuks IP/karton -/24 

Rek bij breuk [%] 15 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  

oppervlakken als raamkozijnen, gevels en andere 
oppervlakken 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

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

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

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

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
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Textielen bepleisteringstapes

Bescherming & reparatie 
voor de bouw 
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… voor speciale toepassingen

tesa® Premium textieltape 4651

tesa® Hoogwaardige textieltape 4671

tesa® Standaard PE gecoate textieltape 4688

tesa® Premium textieltape voor 1001  
toepassingen!

Kan zonder lijmresten worden verwijderd.

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] 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

Ongeacht of u reparatie- of industirële werkzaamheden uitvoert, ventilatie- en aircosystemen plaatst, 
of dat u folie en werkvellen bevestigt, het reparatieassortiment van tesa® heeft de juiste tape. Het 
hoofdassortiment bestaat uit textieltapes, duct-tapes en aluminiumtapes, evenals PE- en PVC-tapes. 
Afhankelijk van de taak en het product zijn ze bestendig tegen temperatuur, olie, zuur of UV, zijn ze 
beschrijfbaar, absorberen ze licht of zijn ze weerbestendig, waterbestendig of vuurbestendig.

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

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

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
-   Voor verpakken, bescherming, markering,  

bundelen en nog veel meer

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

tesa® Transparante textieltape voor buiten 4665

Uiterst transparant voor duurzame toepassingen 
buiten! Als de tape gedurende lange tijd blijft 
zitten, kunnen soms niet alle lijmresten worden 
verwijderd.

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

Toepassing
-   Geschikt voor duurzame toepassingen buiten  

tot maximaal 1 jaar, zoals verpakken, afdichten, 
bevestigen en bundelen

-   Ideaal voor snelle reparaties en afdichtingen, 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

Bescherming & reparatie 
voor de bouw 

®
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tesa® 50565 is vlamvertragend tot UL510.  
Op gegalvaniseerde goten kan een toegenomen 
oxidatie optreden.

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 90 m:mm 25:50 50:50 50:75

Kleefkracht/Staal [N/cm] 6 Inh. stuks IP/karton -/18 -/18 -/12

Rek bij breuk [%] 8 Kleur

tesa® Aluminium Tape  50524

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 60 m:mm 33 

Kleefkracht/Staal [N/cm] 5,6 Kleur

Rek bij breuk [%] 8

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 30 µm

tesa® Aluminium Tape  50525

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 60 m:mm 33

Kleefkracht/Staal [N/cm] 5,6 Kleur

Rek bij breuk [%] 8

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 30 µm

 tesa® Aluminium tape 50565

tesa® Transparante PE reparatietape 4668

Geen dure nieuwe folie noodzakelijk,
bespaar tijd en geld!

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

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

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

260

60

tesa® Xtreme Conditions 4600

tesa seal® 60073 

De luchtdichtheid volgens DIN 4108 is bevestigd 
door een onafhankelijk testbureau.

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] +5 to +40 Kleur

Temperatuurbestendigheid [°C] -20 to +80

Toepassing
-   Onmiddelijke herstelling en waterdicht maken  

van buizen en leidingen
-   Isolatie en bescherming van kabels en  

elektrische aansluitingen
-   Diverse toepassingen voor het bundelen, beveiligen  

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
-  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
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Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 500 m:mm 3:25

Rek bij breuk [%] 750 Inh. stuks IP/karton -/16

Rek bij breuk [%] 500 Kleur

®

22 23



0,19 mm

tesa® Universeel dubbelzijdig 4939 - Verwijderbaar

tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape 4944 - Permanent 

tesa® Universele vloerbedekkingstape 64620 - Permanent 

Speciaal geschikt voor tijdelijk gebruik voor 
exposities en beurzen.

Premium textieltape, speciaal voor ruwe  
oppervlakken.

Tevens geschikt voor vezelachtige tapijtruggen.

Verwijderbare tapijttapes van tesa® zijn de perfecte oplossing voor de tijdelijke installatie van tapijt, PVC-
vloeren, vloerkleden of vilt. Uitstekende hechtingseigenschappen verzekeren een stevige en betrouwbare grip 
op bijna elk oppervlak. Verwijderbare tapijttapes van tesa® maken het leggen van elke soort vloerbekleding 
gemakkelijk door middel van residuvrije verwijdering, uitstekende weerstand tegen veroudering en week-
makers en doordat het gemakkelijk met de hand is te scheuren.
Het tesa®-assortiment permanente tapijttapes is specifiek ontworpen voor een extra sterke grip en 
extreme duurzaamheid. De tapes kunnen ook worden gebruikt met vloerverwarming en zelfs in vochtige 
kamers en is geschikt voor alle tapijten, PVC-vloeren en de permanente bevestiging van verschillende 
materialen.

tesa® Extra sterk dubbelzijdig 51960 - Verwijderbaar

Speciaal geschikt voor het verkleven van randen 
en uiteinden.

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 

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 

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

vloerbedekkingen
-   Kan worden gebruikt op tal van oppervlak-

ken (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 

(uitgezonderd natuur- en kunststeen)
-   Speciaal voor cementdekvloeren en expovloeren

Productkenmerken
-  Handinscheurbaar
-   Tot 14 dagen vrijwel zonder lijmresten  

verwijderbaar

* dichte/open zijde * dichte/open zijde

* dichte/open zijde

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
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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

Montage- &  
vloerbedekkingstapes

Verwijderbare en permanente tapijttapes

®
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25 years

tesa® Spiegeltape 4952

tesa® Universele montagetape voor binnen 64958

Speciaal geschikt voor het bevestigen van 
spiegels in badkamers!

Toepassingstemperatuur >10 °C, reinig  
het oppervlak. Kleefstof heeft een beperkte 
temperatuurtolerantie: 40 °C (lange termijn)  
tot 60 °C (korte termijn).

tesa® montagetape is gemaakt van een sterke dubbelzijdige foam of een transparante tape en is ontwikkeld 
om voorwerpen zoals spiegels of sierlijsten te bevestigen en op te hangen. Voor gebruik verwijdert u de 
schutfolie aan één kant van de tape. Vervolgens plakt u de tape op het gekozen oppervlak en verwijdert u 
de schutfolie aan de andere kant. Nu kunt u het voorwerp op de gewenste plaats monteren. Snel, netjes 
en gemakkelijk – met het assortiment montagetapes van tesa® hebt u geen spijkers, nagels, schroeven 
of haken meer nodig.

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] 1050* m:mm 1.5:19 5:19 

Foam splitting [N/cm] > 4 Inh. stuks IP/karton 12/72 10/60 

* zonder afdekking

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 

toepassingen zoals bevestigen van posters of 
prijskaartjes

-   Geschikt voor het bevestigen van lichtere  
voorwerpen, 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

* zonder afdekking

* zonder afdekking
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tesa® Transparante montagetape 4965

Ideaal voor glas en transparante voorwerpen.

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

Toepassing
-   Voor het bevestigen van voorwerpen zoals 

borden, thermometers enz. op glas
-   Voor het bevestigen van transparante en door-

schijnende 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

tesa® Permanente Lijmspray 60021/60022

Toepassing
-   Voor het permanent verlijmen van materialen zoals 

weefsels, plastic, karton, schuimrubber, het isoleren 
van materialen, vinyl, leer, kunstleer en -rubber op 
elkaar en op metaal en hout

- Voor toepassingen in de auto-industrie
-  tesa® 60021 Permanent: voor algemene doeleinden  

bij tal van toepassingen
-  tesa® 60022 Extra Sterk: voor een extra sterke  

hechting van veeleisende materialen

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

Dubbelzijdige montagetapes

Montage- &  
vloerbedekkingstapes

®
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Veiligheid en  
elektrische isolatie
Voor kabelisolatie en markering

Veiligheid staat voorop. Op een bouwplaats, in de werkplaats of bij een beurs – de juiste  voorzorgsmaatregelen 
kunnen ongelukken en letsel voorkomen. Het tesa-assortiment veiligheids- en elektrische isolatie biedt 
een breed scala aan tapes voor het markeren van gevaarlijke gebieden, en het isoleren van elektrische kabels.

tesa® Permanente markeringstape 4169

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

tesa® Markeringstape 60760

tesa® Anti Slip-tapes 60950, 60951, 60952, 60953

Toepassing
-   Geschikt voor alle toepassingen waar een veilige 

ondergrond vereist is, bijv. trappen, ladders,  
opritten, autotrailers, steigers enz.

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

-   Transparant: maakt kostbare 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

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

Technische gegevens Afmetingen en verpakking

Totale dikte [µm] 810 tesa® Kleur m:mm Content 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/  Fluorescent 15:25 6/36

1. Voor permanente toepassingen
2.  Gemakkelijk en nauwkeurig aan te brengen 

met speciaal ontworpen dispenser

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

1. Voor tijdelijke toepassingen
2.  Gemakkelijk en nauwkeurig aan te  

brengen met speciaal ontworpen dispenser

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

Deze tapes voorkomen permanent uitglijden. 
tesa® 60953 licht op in het donker.
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Veiligheid en  
elektrische isolatie

Standaard versie.

Isolatietape volgens IMQ, SEMKO en  
IECregels.

Toepassing
-   Speciaal ontwikkelde zelfdovende geplastificeerde  

PVC-tape met goede foliefl exibiliteit en kleefkracht  
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 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

tesaflex® Elektrische isolatietape 53948

tesaflex® 4252

Perfect voor het isoleren van elektrische kabels en verbindingen, evenals voor kleurmarkering. tesaflex®-
tapes bieden uitstekende flexibiliteit en -hechting. Voor een probleemloze installatie kunnen de specifiek 
ontworpen zeer flexibele tapes zich makkelijk aanpassen aan onregelmatige vormen en oppervlakken. 
Perfect voor industriële reparaties, automobiel- en constructiedoeleinden evenals vele andere algemene 
doeleinden.

Voor kabelisolatie en markering
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Het assortiment verpakkingstapes van tesa biedt de perfecte selectie hoogwaardige PVC- en PP 
tapes, specifiek ontworpen voor alle verpakkingstaken. Perfect voor samenbundeling, versteviging, label-
bescherming en het afdichten van dozen. tesa verpakkingstapes hebben een uitstekende hechting op 
verschillende soorten karton, stille en soepele afwikkeling en uitstekende afdichtprestaties.

tesa® Premium PVC-verpakkingstape 4124

tesa® PVC-verpakkingstape 4100

tesa® Comfort PP verpakkingstape 4024

Garandeert een veilige sluiting van middelzware 
en zware kartonnen dozen. Geschikt voor alle
tesa® handdispensers.

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

Omdat het product chloorvrij is, kan het milieu
vriendelijk worden weggeworpen. Geschikt voor 
alle tesa® handdispensers.

Voor sluiten en verstevigen

Verpakking
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 mid-

delzware 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 

uitstekende verouderingsbestendigheid
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Advies en tips

Het is van belang om bepaalde  
regels te volgen bij het aanbrengen 
van tapes.
Ook adviseren we om een test uit  
te voeren op het te beschermen  
oppervlak.

De belangrijkste informatie voor het gebruik van tesa® tapes Testen van het oppervlak Hechting op glazen
oppervlakken

Ideale verwijderingshoek < 45°C

Vermijd grote verwijderingshoeken 
– vergrote kans op lijmresten

FOUT

GOED5 regels voor uitstekende resultaten
  De tape moet stevig worden aangedrukt 

zodat een goede hechting wordt verkre-

gen. Zo wordt ook voorkomen dat de verf 

tegelijkertijd onder de tape loopt.

  Tapes moeten worden verwijderd als het 

werk is voltooid. De toepassingsduur moet 

tot het minimum worden beperkt.

  Verwijder tapes als de verf is gedroogd – 

maar indien mogelijk niet pas nadat de verf 

is uitgehard.

  Maak de tape langzaam en gelijkmatig 

los. De tape moet niet met een ruk van de 

ondergrond worden losgetrokken.

  Trek de tape indien mogelijk los met een 

vlakke hoek van <45° (zie afbeelding).  

De belangrijkste informatie voor het gebruik 

van tesa® tapes

Opslag
Tapes moeten worden bewaard op een droge 

plek en niet worden blootgesteld aan direct 

zonlicht of vorst. Bewaar de tapes indien 

mogelijk in de originele doos bij kamertempe-

ratuur. Vermijd hoge temperaturen aangezien 

deze het verouderingsproces versnellen.

Toepassingstemperatuur
Tapes kunnen worden gebruikt (aangebracht 

en verwijderd) binnen een temperatuurbereik 

van +5°C tot +40°C. Als de tape eenmaal is 

aangebracht, kan de temperatuur hoger

of lager zijn.

Taperollen die te koud of te warm zijn, moeten 

zich van te voren kunnen aanpassen aan de 

omgevingstemperatuur. Houd hier met name 

rekening mee wanneer de tapes worden op-

geslagen in voertuigen op het bouwterrein.

Het is van groot belang dat de temperatuur 

ten minste +5°C is wanneer de tapes worden 

verwijderd. 

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 glasfabri-

kant op, bij aan de buitenzijde gecoate glazen 

oppervlakken en bij enkel veiligheidsglas,  

bij het aanbrengen van zelfklevende bescher-

mingsfolie en tapes en bij het reinigen van het 

glas. 

Zelfs bij het aanbrengen op binnenruiten 

moeten ultravioletbestendige tapes worden 

gebruikt (bijv. tesa® 4439).

Tapes worden gebruikt om diverse opper-

vlakken/onderlagen te beschermen en om 

werkterreinen binnen en buiten af te bakenen.

Voor het aanbrengen moet de stabiliteit van 

het oppervlak worden beoordeeld, aangezien 

het beschadigd kan raken als het niet sterk 

genoeg is als de tape wordt verwijderd.

De volgende tests zijn gebruikelijk:

  Visuele test

  Schuurtest

  Krastest

  Scheurtest van de tape/kleefkrachttest

Scheurtest van de tape/kleefkrachttest
De stabiliteit kan worden gecontroleerd door 

een tape aan te brengen met een grotere 

kleefkracht dan de tape die men op het

betreffende oppervlak wil gebruiken (druk een 

stuk tape van ongeveer 10 cm stevig aan en 

trek het met een ruk los).

In geval van onderlagen die moeilijk beoor-

deeld kunnen worden, bijv. verweerde  

oppervlakken, moet een kleefkrachttest  

gedurende een periode van 24 uur worden

uitgevoerd om de kleefkracht-specifieke  

eigenschappen (toenemende kleefkracht van 

de kleefstof) te schatten. Als er bij het verwij-

deren van de tape schade optreedt, moet een 

tape met minder kleefkracht worden gebruikt.

Kleefstoffen kunnen broos worden bij lagere 

temperaturen, waardoor het moeilijk wordt om 

de tapes los te maken en lijmresten kunnen 

achterblijven.

Onzuiverheden
Om een adequate hechting te garanderen, 

moet de ondergrond droog en vrij van stof en 

vet zijn. In geval van twijfel adviseren wij om 

het oppervlak grondig te reinigen met tesa® 

60040 Industriële cleaner.

Waar u op moet letten als u een tape kiest
De keus van de tape hangt af van:

  Het oppervlak dat beschermd moet  

worden (bijv. hechting op de ondergrond 

en stabiliteit van het oppervlak, chemische 

en mechanische invloeden, glad/ruw/ 

gestructureerd)

  De geplande toepassingsduur

  De geplande werkzaamheden  

(bijv. schilderen of pleisteren)

®
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 NEDERlAND

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

 BElgië

tesa sa-nv
76 Chaussée de Ruisbroek

Ruisbroeksesteenweg 76

BE- 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 informatie 
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.

tesa wereldwijd

Met kantoren in 50 landen, 8 productie 

sites en meer dan 4100 werknemers 

wereldwijd, is tesa een van de grootste 

producenten van zelfklevende tapes.

 Sales kantoren

 Productie sites

The better choice.


