
DOUBLE UP
Demobokse med dobbeltklæbende og enkeltklæbende tape fra tesa

tesa® FOKUSSORTIMENT
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• Powerstrips

• Lærredstape



DEMOBOKS
Baggrund

• Udvid dit tesa tapesortiment med vores mest solgte enkelt- og 

dobbeltklæbende specialtapes

• Med vores ”Double Up” tiltag kan du formentlig fordoble dit salg

• For at kunne hjælpe jer bedst muligt har vi sammensat to demobokse

- en med enkeltklæbende tape og en med dobbeltklæbende tape

• tesa tilbyder sambesøg hos slutkunden

- vi vejleder og demonstrerer tapen og I tager jer af resten af salget

• For hvert fælles kundebesøg, som leder til en ordre på minimum 5000 kr. 

ekskl. moms (indkøbsværdi hos tesa), får du mulighed for at vælge en

lækker reklamegave



DEMOBOKS
Indhold

Enkeltklæbende tape

Reparation Afdækning og overfladebeskyttelse

Strapping

Dobbeltklæbende tape

tesa® ACXplus Folietape

Skumtape Non-woven

Powerstrips Lærredstape



Der findes mange forskellige typer tapes til reparation:

Lærredstape tesa® 4688

• Let at rive over i hånden

• Jo tættere vævning desto bedre

kvalitet

(mesh = antal tråde pr. inch)

PVC-tape tesa® 4163

• Bløde og fleksible tapes

• Elektrisk isoleringstape

• Aldersbestandige

• Fås i mange farver

Silikonetape tesa® 4600

• Selvvulkaniserende

• tesa Xtreme Conditions hæfter tilmed

på overflader som er fedtede, støvede

og fugtige

DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE
Reparation

Forskellige typer lærredstape:

Løser problemet på 30 sekunder!



REPARATION
Produkter og anvendelse

Top coat
Plastlag
Lærred
Klæber

Anvendelse

• Meget stærk lærredstape (55 mesh) til alle former for reparationer

• Sammenføjning og tætning af rør og ventilationskanaler

• Fiksering af kraftige bygge- og beskyttelsesfolier

• Lukning og splejsning

• Mærkning og afdækning

• Potentielle kunder: professionelle håndværkere, bygge- og 

rørfirmaer. Certificeret til brug på atomkraftværker.

Produktegenskaber

• Høj brudforlængelse i sammenligning med traditionel lærredstape

• Meget høj klæbekraft selv på grove og snavsede overflader

(beton, murværk, træbjælker m.m.)

• Hæfter godt selv under kolde forhold og tåler op til 95°C

• Let at rive over i hånden

• AREVA-certificeret til brug

på atomkraftværker

• Fås i sort, grå, hvid, blå og rød

tesa® 4688 Premium gaffertape



REPARATION
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Specialudviklet til meget krævende opgaver inden for isolering, 

mærkning, bundtning, reparation og splejsning

• Fremstillet af blød PVC, som gør tapen velegnet til elektriske 

installationer (op til 7000 volt)

• Perfekt til isolering og kabelmærkning

• Potentielle kunder: elinstallatører, bygge- og rørfirmaer

Produktegenskaber

• Høj UV-bestandighed

• Robust tape, som kan sidde udendørs i op til 104 uger

• Tåler temperaturer op til 105˚C

• Modstandsdygtig over for syrer og opløsningsmidler

• Fås i sort, hvid, grå, gul, rød og blå

tesa® 4163 Premium blød PVC-tape



REPARATION
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Selvvulkaniserende silikonetape, som hæfter på sig selv 

• Til både permanent og midlertidig anvendelse

• Til højtrykslækager op til maksimalt 12 bar

• Isolering og beskyttelse af kabler og elektriske komponenter op til 

8000 volt

• Diverse bundtnings-, sikrings-, indpaknings- og reparationsopgaver

• Potentielle kunder: VVS- og bådudstyrsbutikker, professionelle 

håndværkere 

Produktegenskaber

• Tapen er så fleksibel, at den kan formes på alle typer overflader

• Omgående forsegling; selv under vand

• Hæfter selv på snavsede og fedtede overflader

• Efterlader ingen klæberester

• Tåler temperaturer fra ÷65°C til +260°C

• Fås i sort og transparent

tesa® 4600 Xtreme Conditions



Tape til afdækning og overfladebeskyttelse:

Afdækningstape tesa® 4334

• Både indendørs og udendørs brug

• Giver skarpe malerkanter

• Bredt tesa sortiment til alt inden for 

afdækning, pulverlakering, 

sandblæsning mm.

Tape til overfladebeskyttelse tesa® 51136

• Beskyttelse af større overflader under 

produktion og transport

• Afdækning

• Fleksibel tape

DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE
Afdækning og overfladebeskyttelse



AFDÆKNING OG OVERFLADEBESKYTTELSE
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Afdækningstape til glatte og let ujævne overflader

• Til alle typer maling og lak

• Beregnet til indendørs brug

• Potentielle kunder: professionelle malere, marine-, plast- og 

byggeindustrien

Produktegenskaber

• Afbalanceret og konstant klæbestyrke for en meget pålidelig 

afdækning

• Giver ekstra skarpe malerkanter

• Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 6 måneder ved 

indendørs brug og 8 uger ved udendørs brug

• Tåler 120˚C i ca. 30 minutter 

• Bæremateriale af 90µm tyndt og særligt brudresistent papir (washi)

• Alders- og UV-bestandig akrylklæber

• Let at fjerne

tesa® 4334 Precision Mask® afdækningstape



AFDÆKNING OG OVERFLADEBESKYTTELSE
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Til afdækning af større flader med glat eller let ujævn struktur (metal, plast, 

glas og lakerede overflader)

• Overfladebeskyttelse under produktion eller under transport af skrøbelige

produkter

• Beskytter mod snavs og skrammer

• Beregnet til både indendørs og udendørs brug

• Potentielle kunder: marine-, plast-, metal- og transportindustrien, 

byggefirmaer

Produktegenskaber

• Polyetentape med akrylklæber

• Fleksibel tape, som former sig efter overfladen

• Tåler op til 100˚C i ca. en time

• Tåler vand

• Kan fjernes uden at efterlade klæberester 

• Alders- og UV-bestandig akrylklæber

• 51136 PV2 er en version med højere klæbekraft til ujævne overflader og 

tekstil

tesa® 51136 PE-tape til overfladebeskyttelse



Strapping- og filamenttape har et utal af anvendelsesmuligheder

tesa® 51128 og tesa® 4289

• Allround brug til transport, bundtning

og omsnøring

• Transport af farligt gods

• Overfladebeskyttelse under transport

• Bygge- og møbelindustrien

• Hårde hvidevarer og kontorforsyning

• Levnedsmiddelindustrien

• Metalindustrien 

DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE
Strapping

tesa® 4289

tesa® 51128 



STRAPPING
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Pallesikring

• Kant- og overfladebeskyttelse f.eks. i bådindustrien

• Potentielle kunder: transportfirmaer, alle steder hvorfra der sendes

varer på paller - også tungt og farligt gods

Produktegenskaber

• Stærk omsnøringstape af polypropylen med speciel

opløsningsgmiddelfri naturgummiklæber

• Beskadiger ikke overfladen ved fjernelse på de fleste typer trykte

kartoner

• Etiketter og EAN-koder kan ses gennem tapen

tesa® 51128 PP omsnøringstape



STRAPPING
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Pallesikring, bundtning, forstærkning

• Emballering af tunge genstande

• Endtabbing og splejsning

• Afdækning og overfladebeskyttelse af glas, metal etc.

• Bundtning af tunge stålrør

• Fiksering af ruder/vinduer under produktion

• Potentielle kunder: rør-, kabel- og metalindustrien, offshore

Produktegenskaber

• Ekstra slidstærk omsnøringstape

• Efterlader ingen klæberester ved fjernelse

• Meget høj brudstyrke men samtidig lav brudforlængelse

• Varme- og kuldebestandig

• Høj klæbekraft

tesa® 4289 Heavy duty omsnøringstape



Enkeltklæbende tapes

DEMOBOKS



tesa® ACXplus 7074 Folietape tesa® 4965 og tesa® 64621

Skumtape tesa® 4952 Non-woven tesa® 4959

Powerstrips tesa® 58000 Lærredstape tesa® 4964

DEMOBOKS MED DOBBELTKLÆBENDE TAPE

• tesa har et bredt sortiment af dobbeltklæbende tape, 

og i denne demoboks har vi medtaget et lille udvalg

• De dobbeltklæbende tapes kan inddeles i følgende

kategorier:

- ACXplus

- Folietape

- Skumtape

- Non-woven

- Powerstrips

- Lærredstape

• Listen over anvendelsesmuligheder for  

dobbeltklæbende tape er nærmest uendelig.

Når man skal vælge tapetype, skal der tages højde

for bl.a.:

- Materialerne som skal sammenføjes: lette/ 

tunge, polare/non-polare (f.eks. teflon)

- Ujævn/glat overflade

- Temperaturer

- Permanent/midlertidig montering



DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Høj klæbekraft, selv på svære materialer og på ru, ujævne og 

vanskelige overflader

• Pålidelig vedhæftning i årtier både indendørs og udendørs

• Optimal belastningsudligning

• Montering af metal, profiler, døre, vinduer, paneler, 

armeringsstænger og andre tunge genstande

• Potentielle kunder: producenter af døre og vinduer, byggefirmaer, 

transport- og metalindustrien

Produktegenskaber

• Viskoelastisk akryltape

• Meget god temperatur- og UV-bestandighed

• Enestående modstandsdygtighed over for kuldechok

• Kompenserer for varmekspansion og ujævnheder i overfladen

tesa® ACXplus 7074 sort akryltape

Beskyttelseliner

Ren akryl

Opskummet akryl

Ren akrylat



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Anvendelse

• Kan bruges på glatte og forholdsvis faste overflader såsom glas, 

kakler, gips og træ

• Lette og middeltunge genstande

• Egnet til non-polare overflader

• Montering af skilte, plast- og træemner, profiler og elektronik

• Potentielle kunder: liste-, profil- og skilteproducenter, møbel-, 

elektronik- og plastindustrien

Produktegenskaber

• Sikker, hurtig og permanent klæbning

• Tåler høje temperaturer og er UV- og aldersbestandig

• Usynlig montering (krystalklar)

• Ekstra tynd og formbar

• Kan anvendes både indendørs og udendørs

tesa® 4965 dobbeltklæbende folietape

Beskyttelsesliner

Akrylklæber

PET-folie

Akrylklæber

Produkter og anvenelse



DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Allround monteringstape til lettere genstande på glatte og forholdsvis

faste overflader såsom papir, karton og de fleste plasttyper 

• Til indendørs brug

• Montering af dekorative emner og emballeringsmaterialer

• Sammenføjning af folie, tekstiler, papir- og plastmaterialer

• Potentielle kunder: plastindustrien og producenter af 

emballagematerialer af papir og karton

Produktegenskaber

• Sikker, hurtig og permanent montering

• Usynlig montering (krystalklar)

• Høj klæbekraft

• Ekstra tynd og formbar

tesa® 64621 dobbeltklæbende folietape

Beskyttelsesliner

Syntetisk gummiklæber

PP-folie

Syntetisk gummiklæber



Anvendelse

• Kan monteres på grove og ujævne overflader, kakler, lakeret træ, 

tapeter og de fleste typer plast

• Udligner spændinger mellem materialerne

• Montering af skilte, plastemner, profiler, spejle, paneler og 

dekorative genstande

• Potentielle kunder: liste-, profil- og skilteproducenter, møbel- og 

plastindustrien

Produktegenskaber

• Sikker, hurtig og permanent montering

• UV-, fugt- og aldersbestandig

DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

tesa® 4952 Dobbeltklæbende skumtape

Beskyttelsesliner

Akrylat

PE-skum

Akrylat

Skumbærer med akrylat



DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

tesa® 4959 Non-woven monterings- og splejsetape

Anvendelse

• Montering af skilte, fotos, plakater mm.

• Splejsning af papir- og filmbaner

• Til bilinteriør (tekstiler)

• Forskellige former for præ-montering

• Potentielle kunder: tekstil- og papirindustrien, firmaer som fremstiller

POS og displaymaterialer

Produktegenskaber

• Høj klæbekraft

• Kan rives over i hånden

• UV- og aldersresistent samt resistent over for blødgørere

• Ekstra tynd og formbar

Beskyttelsesliner

Modificeret akrylklæber

Non-woven

Modificeret akrylklæber



Anvendelse

• Enkel og sikker montering på de fleste overflader

• Montering af midlertidige skilte, dekorationer, lettere genstande og 

plastdele

• Potentielle kunder: skilteproducenter, hobbybutikker og 

reklamebureauer

Produktegenskaber

• Kan nemt fjernes helt uden klæberester

• Beskadiger ikke overfladen

• Holder op til 3 kg på glatte overflader

• 10 strips pr. æske

DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

Beskyttelsesliner

Powerstrips® Deco klæber

tesa® 58000 Powerstrips® dobbelklæbende strips



DOBBELTKLÆBENDE TAPE
Produkter og anvendelse

Anvendelse

• Stærk og fleksibel lærredstape

• Velegnet til grove overflader

• Allround tape til mange forskellige anvendelser

• Kan fint bruges til tæppepålæging og splejsning

• Potentielle kunder: teatre, haller, producenter af messemateriale, 

byggefirmaer

Produktegenskaber

• Tyk og klæbrig naturgummiklæber

• Brudstærkt og fleksibelt bæremateriale af lærred

• Høj, omgående klæbekraft

• Kan rives over i hånden

• Både til permanent og midlertidig brug

tesa® 4964 dobbeltklæbende lærredstape



Dobbeltklæbende tapes

DEMOBOKS



• To demobokse med hhv. enkelt- og dobbeltklæbende tapes

• Produktoversigter

• “Double Up” folder med Sales Club aktivitet og sortiment

• Vores ekspertise og produkttræning til jeres personale

Double Up hjælpemidler

DEMOBOKSE



TAK

Kontaktinformation: customerservice.dk@tesa.com  Tel: +45 45 99 81 84 tesa.dk



tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical 

experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular 

purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.


