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Хартиени ленти
 tesa® 4333 Хартиена лента за чувствителни повърхности, розова

Приложение
 –  За покриване при чувствителни повърхности, изискващи специална 

защита, като тапети, прясно боядисани или лакирани повърхности
 – За равни, остри ръбове при работа с боя и лак
 – За гладки и леко обемни повърхности
 – За дизайнерски техники, включващи грунд

Характеристики на продукта
 – Тънка, но на практика устойчива на късане лента от Washi хартия
 – Леко прозрачната лента позволява много добро и точно позициониране
 – Лесно отстраняване до 2 седмици

Обща дебелина [μm] 80
Адхезия/Стомана [N/cm] 0,5
Удължение при скъсване [%] 5

Tехнически данни Размери и опаковане

m:mm  50:30
Бр. IP/Кутия  5/30

Постоянна, нежна адхе-  
зивна сила, гарантираща 

нежно слепване към чувствителни 
повърхности.

i

 tesa® 4344 Хартиена лента за прецизно покриване, оранжева

Обща дебелина [μm] 90
Адхезия/Стомана [N/cm] 1,7
Удължение при скъсване [%] 4

Tехнически данни

m:mm         50:25                   50:30                   50:38                   50:50
IP/Кутия                            6/36                     5/30                    4/24                     3/18

Размери и опаковане i Специално за остри 
ръбове при боядисване, 

върху повечето повърхности и 
материали.

Приложение
 – За гладки и леко грапави повърхности включително и дърво
 – За висококачествено боядисване, лакиране и шпакловъчни работи
 – Приложение на закрито до 3 месеца, на открито до 4 седмици
 – Може да се използва върху различни повърхности като стъкло,         

алуминий, PVC и дърво –
Характеристики на продукта

 – Тънка, но на практика устойчива на късане лента от Washi хартия
 – Леко прозрачната лента позволява много добро и точно позициониране

Покривни и фиксиращи ленти

2 weeks

Обща дебелина [μm] 130
Адхезия/Стомана [N/cm] 2
Удължение при скъсване [%] 170

Tехнически данни

m:mm                          33:50
Бр. IP/Кутия                          6/36

Размери и опаковане

 tesa® 60399 Здрава PVC лента за шпакловки и мазилки 
Приложение

 – За покриване и отсичане при работа с мазилки и шпакловки, за 
гладки и леко грапави повърхности

 – За външно и вътрешно приложение
Характеристики на продукта

 – Устойчива на атмосферни и UV влияния до 2 седмици
 – Отсраняване без остатъци до 14 дни
 – Употреба при температури до +60 °

Подходяща за повечето 
повърхности. Лесно се 

развива.

i

14 days

3 months

4 weeks

2 weeks

 tesa® 4352 Хартиена лента с широко приложение, зелена
Приложение

 – За употреба на открито до 2 седмици  и на закрито до 4 седмици
 – За гладки и леко грапави повърхности 
 – За работа с всякакви видове бои и лакове

Характеристики на продукта
 – Усточйива на разкъсване хартия
 – Отстранява се без остатъци, идеално остри ръбове при отсичане

Обща дебелина [μm] 120   
Адхезия/Стомана [N/cm] 1,5
Удължение при скъсване [%] 12

Tехнически данни

m:mm                      50:19           50:25              50:30            50:38           50:50
IP/Кутия                 16/96          12/72             10/60             8/48             6/36

Размери и опаковане

2 weeks

Обща дебелина [μm] 145
Адхезия/Стомана [N/cm] 2,8
Удължение при скъсване [%] 12

Tехнически данни

m:mm  50:50
Бр. IP/Кутия  6/36

Размери и опаковане

 tesa® 4435 UV устойчива хартиена лента, синя
Приложение

 – За всякакъв тип боядисване на открито и за работа с 
всички видове боя

 – При облепване и предпазване на дограми
Характеристики на продукта

 – Устойчива на UV излъчване и влажност до 2 седмици 
 – Устойчива на всякакъв вид боя 
 – Безотпадъчно отстраняване

Премахвайте лентата 
само, ако е суха и под ъгъл 

от 45°.

i

4 weeks
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 tesa® 4403 Easy Cover® Standard - Предпазно фолио със самозалепваща лента
Приложение

 –  Решение 2 в 1 за покриване и защита на големи участъци 
 – За чисти ръбове от боя и лак 
 – За гладки и слабо релефни повърхности 
 – При боядисване с инструменти и техники с пръскане 

Характеристики на продукта
 –  Комбинация от прозрачен, мек филм и tesa® Бояджийска лента. 
 – UV устойчива до 7 дни
 – Антистатичен найлон и релефна лента за добра адхезия към основата

i
m:mm                                15:2600                  25:1400                  25:500
Бр. IP/Кутия                         1/20                      1/20                        1/25

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 3
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни Размери и опаковане

Дебелина на 
найлона от 8 μm

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 
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 tesa® 0508 Хартиена лента с общо предназначение

i
Обща дебелина [μm] 125
Адхезия/Стомана [N/cm] 3
Удължение при скъсване [%] 10

Tехнически данни

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Размери и опаковане
Покривна лента за 
всякакви цели за всички 

прости задачи за покриване.

Приложение
 –  За прости задачи по покриване и за 

фиксиране  на покривни материали в 
определено положение

 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 04317 Авто хартиена лента
Приложение

 – За покриване и фиксиране при стандартни задачи
 – За покриване при изпичане до 80 С
 – Може да се използва за метал, гума, стъкло и                                                               
 – хромирани части

Силно лепяща хартиена 
лента.Обща дебелина [μm] 140

Адхезия/Стомана [N/cm] 3.3

Tехнически данни Размери и опаковане

Tехнически данни

m:mm 45:19 45:25 45:30 45:38 45:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 

Размери и опаковане
Слабо лепяща хартиена 
лента.

 tesa® 0830 Хартиена лента Tape International
Приложение

 – За прости задачи по покриване и за фиксиране на 
 – материали в определено положение
 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Икономично решение с добра адхезия
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 05225 Лента за покриване на пукнатини
Приложение

 – За покриване на пукнатини преди поставянето на тапети
 – Не е необходимо използването на пълнител
 – Тапети или боя могат да бъдат поставяни незабавно след 
 – използване на лентата

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава лента
 – Много тънка
 – Самозалепваща

i
m:mm                                              10:50 
Бр. IP/Кутия 

Tехнически данни Размери и опаковане
Изключително лесна за 
употреба лента, която е 

почти невидима!

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 
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 tesa® 0508 Хартиена лента с общо предназначение

i
Обща дебелина [μm] 125
Адхезия/Стомана [N/cm] 3
Удължение при скъсване [%] 10

Tехнически данни

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Размери и опаковане
Покривна лента за 
всякакви цели за всички 

прости задачи за покриване.

Приложение
 –  За прости задачи по покриване и за 

фиксиране  на покривни материали в 
определено положение

 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 04317 Авто хартиена лента
Приложение

 – За покриване и фиксиране при стандартни задачи
 – За покриване при изпичане до 80 С
 – Може да се използва за метал, гума, стъкло и                                                               
 – хромирани части

Силно лепяща хартиена 
лента.Обща дебелина [μm] 140

Адхезия/Стомана [N/cm] 3.3

Tехнически данни Размери и опаковане

Tехнически данни

m:mm 45:19 45:25 45:30 45:38 45:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 

Размери и опаковане
Слабо лепяща хартиена 
лента.

 tesa® 0830 Хартиена лента Tape International
Приложение

 – За прости задачи по покриване и за фиксиране на 
 – материали в определено положение
 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Икономично решение с добра адхезия
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 05225 Лента за покриване на пукнатини
Приложение

 – За покриване на пукнатини преди поставянето на тапети
 – Не е необходимо използването на пълнител
 – Тапети или боя могат да бъдат поставяни незабавно след 
 – използване на лентата

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава лента
 – Много тънка
 – Самозалепваща

i
m:mm                                              10:50 
Бр. IP/Кутия 

Tехнически данни Размери и опаковане
Изключително лесна за 
употреба лента, която е 

почти невидима!

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 
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 tesa® 0508 Хартиена лента с общо предназначение

i
Обща дебелина [μm] 125
Адхезия/Стомана [N/cm] 3
Удължение при скъсване [%] 10

Tехнически данни

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 
Бр. IP/Кутия 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

Размери и опаковане
Покривна лента за 
всякакви цели за всички 

прости задачи за покриване.

Приложение
 –  За прости задачи по покриване и за 

фиксиране  на покривни материали в 
определено положение

 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 04317 Авто хартиена лента
Приложение

 – За покриване и фиксиране при стандартни задачи
 – За покриване при изпичане до 80 С
 – Може да се използва за метал, гума, стъкло и                                                               
 – хромирани части

Силно лепяща хартиена 
лента.Обща дебелина [μm] 140

Адхезия/Стомана [N/cm] 3.3

Tехнически данни Размери и опаковане

Tехнически данни

m:mm 45:19 45:25 45:30 45:38 45:50 
Бр. IP/Кутия 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18 

Размери и опаковане
Слабо лепяща хартиена 
лента.

 tesa® 0830 Хартиена лента Tape International
Приложение

 – За прости задачи по покриване и за фиксиране на 
 – материали в определено положение
 – За прикрепяне, опаковане, маркиране

Характеристики на продукта
 – Икономично решение с добра адхезия
 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

i

 tesa® 05225 Лента за покриване на пукнатини
Приложение

 – За покриване на пукнатини преди поставянето на тапети
 – Не е необходимо използването на пълнител
 – Тапети или боя могат да бъдат поставяни незабавно след 
 – използване на лентата

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава лента
 – Много тънка
 – Самозалепваща

i
m:mm                                              10:50 
Бр. IP/Кутия 

Tехнически данни Размери и опаковане
Изключително лесна за 
употреба лента, която е 

почти невидима!

 tesa®4317 Авто хартиена лента (80°C)
Приложение

 –  За покриване и фиксиране при сушене до 80 °C
 – При боядисване с пистолет или спрей
 – Може да се използва за метал, гума, стъкло и хромирани части 

Характеристики на продукта
 –  Добра гъвкавост за направа на извивки
 – Отстранява се лесно и се къса с ръка

i
m:mm                 50:19            50:25            50:30            50:38            50:50
IP/Кутия           16/96            12/72           10/60             8/48               6/36

Обща дебелина [μm] 140
Адхезия/Стомана [N/cm] 3,3
Удължение при скъсване [%] 10

Tехнически данни Размери и опаковане
Силно лепяща хартиена 
лента. Премахва се лесно 

и  бързо.

Обща дебелина [μm] 125
Адхезия/Стомана [N/cm] 3
Удължение при скъсване [%] 10
Термоустойчивост [°C]   60

Tехнически данни

m:mm                    50:19               50:25               50:30               50:38               50:50
IP/Кутия              16/96               12/72              10/60                8/48                6/36 

Размери и опаковане

 tesa® 4323 Хартиена лента tesa professional 
Приложение

 –  Силно лепяща лента за покриване и фиксиране на покривни 
материали в определено положение

 – За прикрепяне, опаковане, маркиране
Характеристики на продукта

 – Леко крепирана повърхност 
 – Бързо и лесно отстраняване, къса се с ръка

Продуктът може да се 
използва върху всякакви 

повърхности.

i

Обща дебелина [μm] 110
Адхезия/Стомана [N/cm] 2
Удължение при скъсване [%] 10

Tехнически данни

m:mm                    50:19               50:25               50:30               50:38               50:50
IP/Кутия              16/96               12/72              10/60                8/48                6/36 

Размери и опаковане

 tesa® 51023 Хартиена лента tesa professional за боядисване 
Приложение

 –  За покриване и фиксиране на покривни материали в 
определено положение

 – За прикрепяне, опаковане, маркиране, отсичне при боядисване
Характеристики на продукта

 – Леко крепирана повърхност 
 – Бързо и лесно отстраняване, къса се с ръка

Продуктът може да се 
използва върху всякакви 

повърхности.

i

Термоустойчивост [°C]                   60

Tехнически данни

m:mm       35:25               35:30                  35:38             35:50
IP/Кутия              6/72                 5/60                   4/48                3/36

Размери и опаковане

 tesa® 5859 Хартиена лента tesa Basic 
Приложение

 –  За прости задачи по покриване и за фиксиране на 
материали в определено положение

 –    За прикрепяне, опаковане, маркиране, боядисване
Характеристики на продукта

 – Леко крепирана повърхност
 – Бързо и лесно отстраняване

Продуктът може да се 
използва върху всякакви 

повърхности.

i

+80oC

8
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Хоби, ремонтни и армирани ленти
®
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i

 tesa® 04600 Силиконова лента Xtreme Conditions

Размери и опаковане

Приложение
 – Висок клас продукт с всички предимства в една лента.
 – Силикон под формата на самовулканизираща се лента, 

нанася се с натиск чрез увиване около себе си
 – За постоянни и временни приложения
 – Може да се използва под вода

Характеристики на продукта
 – Отлична устойчивост на горивни материали, кисе-                   

лини, разтровители, UV радиация и екстремни 
температури от -60 до 260 °С

 – Незабавно уплътняване
 – До 8000 V електроустойчивост
 – Издържа на налягане до 12 bar-а.

Не е необходимо 
предварително да 

почиствате мястото.

 tesa® 56220 Тефлонова лента Stop Water
Приложение

 – За надеждно уплътнение на винтови резби, 
вентили, протекли муфи и др.

 – За въздушни и водни уплътнения

Характеристики на продукта
 – Деформируема и непроницаема за вода до 6 

bar-а налягане
 – Неадхезивна бяла PTFE-лента

Приложение
 – Надеждна изолация в домакинските приложения
 – Лента за ремонти със самоприкрепване, 

уплътнение и за временни ремонти.
 – В ъзможни приложения при електрически, 

санитарни, градински, хоби и домакински задачи, 
напр. временни ремонти на тръбни маркучи, 
уплътнение, кабелна изолация и пр.

Характеристики на продукта
 – UV устойчива  и устойчива на атмосферни влияния
 – Устойчива на температури от -20 °C до +80 °C
 – Може да бъде нанесена върху мокри повърхности

 tesa® 56242 Самовулканизираща се лента

Размери и опаковане
Самовулканизираща се 
лента за всяка екстремна 

ситуация.

iTехнически данни

m:mm                                                 12:12 
Бр. IP/Кутия                                             6/36 

Размери и опаковане
Надеждно уплътняване 
при монтаж в 

домакинството.

i

m:mm 3:25
Бр. IP/Кутия 
Цветове

m:mm 3:25
Бр. IP/Кутия 
Цветове

Ремонтни, алуминиеви и хоби ленти

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.
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 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

Приложение
 –  За обработка на фуги при монтаж на гипскартон 
 – За замазване на фуги/ дупки 
 – Покрива перманентно процепи в стената до 3 мм 

Характеристики на продукта
 – Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности 
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене
 – Висока устойчивост на скъсване

 tesa® 60101 Стъклофибърна армирана лента

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.
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 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.
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 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.

18

i

 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.
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 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

 tesa® 04600 Силиконова лента Xtreme Condition

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.
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 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

®

9Официален дистрибутор на  tesa® за България

i

 tesa® 04600 Силиконова лента Xtreme Conditions

Размери и опаковане

Приложение
 – Висок клас продукт с всички предимства в една лента.
 – Силикон под формата на самовулканизираща се лента, 

нанася се с натиск чрез увиване около себе си
 – За постоянни и временни приложения
 – Може да се използва под вода

Характеристики на продукта
 – Отлична устойчивост на горивни материали, кисе-                   

лини, разтровители, UV радиация и екстремни 
температури от -60 до 260 °С

 – Незабавно уплътняване
 – До 8000 V електроустойчивост
 – Издържа на налягане до 12 bar-а.

Не е необходимо 
предварително да 

почиствате мястото.

 tesa® 56220 Тефлонова лента Stop Water
Приложение

 – За надеждно уплътнение на винтови резби, 
вентили, протекли муфи и др.

 – За въздушни и водни уплътнения

Характеристики на продукта
 – Деформируема и непроницаема за вода до 6 

bar-а налягане
 – Неадхезивна бяла PTFE-лента

Приложение
 – Надеждна изолация в домакинските приложения
 – Лента за ремонти със самоприкрепване, 

уплътнение и за временни ремонти.
 – В ъзможни приложения при електрически, 

санитарни, градински, хоби и домакински задачи, 
напр. временни ремонти на тръбни маркучи, 
уплътнение, кабелна изолация и пр.

Характеристики на продукта
 – UV устойчива  и устойчива на атмосферни влияния
 – Устойчива на температури от -20 °C до +80 °C
 – Може да бъде нанесена върху мокри повърхности

 tesa® 56242 Самовулканизираща се лента

Размери и опаковане
Самовулканизираща се 
лента за всяка екстремна 

ситуация.

iTехнически данни

m:mm                                                 12:12 
Бр. IP/Кутия                                             6/36 

Размери и опаковане
Надеждно уплътняване 
при монтаж в 

домакинството.

i

m:mm 3:25
Бр. IP/Кутия 
Цветове

m:mm 3:25
Бр. IP/Кутия 
Цветове

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.

i

 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

 tesa® 63652 Алуминиева лента 50 µm с подложка 

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.

i

 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

Приложение
 – Изолация на тръби, канали, въздуховоди и при ремонт на покриви 
 – Фиксира материали с алуминиево покритие 
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90) микрона 
 – Добро прилепване и механична здравина. 
 – Огнеустойчива съгласно DIN 4102, клас B1 и UL 510A
 – Устойчивост на UV, масла, газове, пари, киселини и температури от -40°C до +160°C

i

 tesa® 4668 РЕ лента, UV устойчива, за ремонтиране, прозрачна

Обща дебелина [μm] 140
Адхезия/Стомана [N/cm]  2,4
Удължение при скъсване [%] 500

Tехнически данни

m:mm 33:50
Бр. IP/Кутия 1/18
Цветове

Размери и опаковане

Приложение
 –  Ремонт на пластмасови материали на открито и закрито
 – Идеална за прикрепяне на LDPE филм в строителството
 – При оранжерийни и други найлонови и стъклени покрития

Характеристики на продукта
 – Голяма адхезивна сила, прозрачен филм
 – Устойчива  на атмосферни влияния, стареене, UV, вода, изтриване и химикали
 – Температуроустойчива до +95°C (за 30 мин.)

Без необходимост от 
монтаж на скъпо фолио, 

спестява време и пари!

Обща дебелина [μm] 185
Адхезия/Стомана [N/cm] 0,5
Удължение при скъсване [%] 5

Tехнически данни

m:mm            25:48                       45:48                     90:48
IP/Кутия                              1/48                          1/48                       1/24

Размери и опаковане

Приложение
 –  При двигатели на автомобили, моторни лодки, водни съединения и ситеми
 – За закрепване, увиване, изолиране на кабели, спиране на течове при тръби
 – За постоянно и временно приложение
 – Може да се използва под вода

Характеристики на продукта
 – Отлична устойчивост на киселини, разтровители, UV и температури от -60 до +260 °С
 – Незабавно уплътняване и лесно развиване
 – Издържа на налягане до 12bar

Обща дебелина [μm] 500 
Устойчивост на налягане [bar]  12 
Удължение при скъсване [%] 750

Tехнически данни

m:mm           3:25
IP/Кутия    1/16
Цветове  

Размери и опаковане

Обща дебелина [μm] 90   
Адхезия/Стомана [N/cm] 9 
Удължение при скъсване [%] 6

Tехнически данни

m:mm           10:50 с подложка
IP/Кутия    6/36
Цветове  

Размери и опаковане

i

 tesa® 63632 Алуминиева лента 30 µm с подложка 

Обща дебелина [μm] 65 
Адхезия/Стомана [N/cm]  8
Удължение при скъсване [%] 3

Tехнически данни

m:mm                     10:50 с подложка                     50:50 с подложка
Бр. IP/Кутия                          6/36     6/24
Цветове

Размери и опаковане

Приложение
 –  Изолация на тръби, канали, въздуховоди и при ремонт на покриви 
 – Фиксира материали с алуминиево покритие 
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 (от общо 65) микрона 
 – Огнеустойчива съгласно DIN 4102, клас B1 и UL 510A
 – Устойчивост на UV, масла, газове, пари, киселини и температури от -40°C до +160°C 

Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.

8 www.ergotrade.bg    

Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.
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 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.

i

 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.

30

+160oC

-40oC

+160oC

-40oC
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m:mm                             10:50                       25:50
IP/Кутия                                                6/36                         6/24
Цветове

 tesa® 74613 Хоби лента professional PRO
Приложение

 –  За широко приложение като фиксиране, уплътнение, 
маркиране и опаковане, дори върху грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C (до 30 мин.)
 – Водоотблъскваща с добра адхезивна сила
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч
 – Много лесна за развиване, лесно се къса с ръце

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,3
Удължение при скъсване [%] 18

Tехнически данни

m:mm                                              50:50                       25:50 
Бр. IP/Кутия                                   6/24                         6/24
Цветове

Размери и опаковане
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.

 tesa® 56348/56388 Хоби лента Extra power
Приложение

 –  Универсална лента за ремонт, закрепване, свързване, пакетиране, 
маркиране и други 

 – Широко приложение в дома, работата и в различни хобита 
 – За ежедневни несложни решения, за бързи и лесни ремонти 

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности 
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито 
 – Може да се къса с ръце 

Обща дебелина [μm] 215 
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,5 
Удължение при скъсване [%] 19

Tехнически данни Размери и опаковане

Продуктът не трябва 
да се използва върху 

боядисани повърхности.

i

m:mm                                   50:48         
Бр. IP/Кутия                        1/24 
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4613 Хоби лента professional

 tesa® 58586 Хоби лента Basic 

m:mm                                  10:48         
Бр. IP/Кутия                       1/36 
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 0835 Хоби лента international 

m:mm                                   10:50         
Бр. IP/Кутия                        6/36 
Цветове

Размери и опаковане

Характеристики на продукта
 –  Устойчива на температури до 95 °C (до 30 мин.) 
 – Водоотблъскваща с добра адхезивна сила
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч

Обща дебелина [μm]     180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,3
Удължение при скъсване [%] 18

Размери и опаковане

Обща дебелина [μm]     150
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,5
Удължение при скъсване [%] 20

Размери и опаковане

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан 
 – Лесно развиване и лесна за късане с ръце
 – Висока сила на първоначално залепване

Обща дебелина [μm]     125
Адхезия/Стомана [N/cm] 4
Удължение при скъсване [%] 20

Размери и опаковане

Приложение
 –  За опаковане, защита, маркировка, 

пакетиране и много други 
 –  За ежедневни несложни решения, за 

бързи и лесни ремонти

®
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Ремонтни ленти

 tesa® 50524 Алуминиева ленти
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 –  Фиксира материали с алуминиево покритие
 – При монтаж на въздухопроводи 

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 30 микрона                   
 – (от обща дебелина 60 микрона) 
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Висока термична проводимост
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива

 
i

Обща дебелина [μm] 60
Прилепване [N/cm] (към стомана)  5,6
Устойчивост на разтягане [N/cm] 26
Дебелина на основата [μm] 30

Tехнически данни

m:mm 50:50
Бр. IP/Кутия 1/30
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността 
преди поставяне на 

лентата.

18

i

 tesa® 60099 Армирана самозалепваща лента за гипскартон
Приложение

 –  За обработка на фуги при монтаж на                              
гипсокартон

 – За замазване на фуги/дупки
 –  Покрива перманентно процепи и фуги в                        

стената до 3 mm

Характеристики на продукта
 –  Отлично прилепване, дори и върху прашни повърхности
 – С добра гъвкавост и висока устойчивост на стареене 
 – Много добра устойчивост на скъсване

Фугите не трябва да 
бъдат запълнени преди 

употреба.Прилепване [N/25 mm] >1

Tехнически данни

m:mm 25:48 45:48 90:48  
Бр. IP/Кутия 60 36 24

Размери и опаковане

 tesa® 08360 Алуминиева лента International
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и пр.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – За общо приложение при ремонти 

Характеристики на продукта
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчивост на масла и киселини
 – Предлага се с хартиена основа

 
iTехнически данни

m:mm 10:50
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове

Размери и опаковане
Почистете повърхността
преди поставяне на

лентата.

i

 tesa® 56223 Алуминиева лента
Приложение

 – Изолация на тръби, канали и ремонт на покриви.
 – Фиксира материали с алуминиево покритие
 – Подходяща при ремонт на метални повърхности

Характеристики на продукта
 – Дебелина на алуминиевия слой 50 (от общо 90)  микрона
 – Добро прилепване и механична здравина
 – Устойчивост на влага и паро непропусклива
 – Устойчива на температури от  -40 до +140 С
 – Устойчивост на масла и киселини

Дебелина на алуминие-
вия слой 50 (от общо 90) 

микрона.Цвят: неръждаема стомана

Tехнически данни

m:mm  10:50  

Размери и опаковане

0,15 mm
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Монтажни и професионални ленти

Ленти за подови настилки и монтажни ленти

m:mm                             5:19                   
IP/Кутия                                                            16/96 
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.

 tesa® 4952 Двойно лепяща Монтажна лента за огледала, бяла
Приложение

 –  Много здрава двустранно лепяща лента за употреба на 
закрито и открито

 – За здраво фиксиране на плоски предмети като огледала, 
знаци и декоративни материали

 – За поставяне на профили, гарнитури и пощенски кутии 
Характеристики на продукта

 – Високо качество с подложка от пяна
 – Отлично адхезивна сила към гладки и грапави повърхности
 – Високо устойчива на стареене
 – Устойчива на влага

Обща дебелина [μm] 1150 
Адхезия/Стомана [N/cm] 6,5 
Удължение при скъсване [%] 200

Tехнически данни Размери и опаковане
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Двойно лепящи прозрачни ленти

i

 tesa® 4965 За прозрачно фиксиране

Обща дебелина [μm] 205*
Адхезия/Стомана [N/cm] 11,5

Tехнически данни

m:mm 5:19 50:19  
Бр. IP/Кутия 12/72 -/48

Размери и опаковане

* без покритие

Приложение
 –  За прикрепяне на предмети като знаци, 

термометри и пр. към стъкло
 –  За фиксиране на прозрачни и полу прозрачни 

материали
 – За минимални фуги след фиксиране

Характеристики на продукта
 –  Високо начално свързване и силна адхезивна 

здравина върху гладки, плътни повърхности 
като стъкло, плочки дърво и повечето 
пластмаси

 – Изключително тънка и прозрачна (невидима)
 – UV-устойчива и подходяща за външна употреба

Идеална за стъкло и 
прозрачни предмети.

0,09 mm

Обща дебелина [μm] 90
Адхезия/Стомана [N/cm] 20

Tехнически данни

Приложение
 –  Прозрачна двустранно лепяща лента за 

разнообразни приложения
 –  Подходяща за монтиране на леки предмети 

(напр. стиропор)
 – За гладки повърхности

Характеристики на продукта
 – Много тънка основа
 – Може да се откъсне от ролката с ръце

 tesa® 64621 Тънка прозрачна двойнолепяща лента

m:mm                    10:50        25:50        50:12        50:19        50:25        50:50 
Бр. IP/Кутия         6/36          6/24          12/72         8/48           6/36          3/18

Размери и опаковане
Подходяща за леки 
предмети и подови 

настилки.

i

 tesa® 55743 Монтажна прозрачна лента
Приложение

 – Здрава двустранна монтажна лента за 
 – сигурно и бързо закрепване върху прозрачни 
 – повърхности, както и за прозрачни предмети 
 – на закрито.
 – Идеална за стъклени и прозрачни предмети
 – Лепи върху стъкло, плочки,гипс, дърво и 

повечето видове пластмаса

Характеристики на продукта
 – Прозрачна
 – Задържа до 2 кг* на лента от 10 см

m:mm 1,5:19 5:19  
Цвят 

Размери и опаковане

* без покритие

Обща дебелина [μm]     200  
Адхезия/Стомана [N/cm]  14,4
Удължение при скъсване [%] 20

m:mm                          25:25                                          25:50     
Бр. IP/Кутия                         1/48                                            6/24
Цветове

 tesa® 4934/4944 Двойно лепяща Super Power на текстилна основа с мрежа  

Tехнически данни Размери и опаковане

Приложение
 –  Изключително подходяща за неравни 

повърхности
 – За фиксиране на килими към груби основи
 – Може да се използва за слепване на текстилни 

основи 
Характеристики на продукта

 – Армирана двойно лепяща лента  
 – Може да се къса с ръце
 – Лепило от синтетичен каучук без разтворители

i Артикул 4934  25m x 
25mm се предлага без 

опаковка.

 tesa® 64620 Универсална двойно лепяща лента за подови настилки  
Приложение

 –  Универсална двойно лепяща лента идеална за 
полагане на килими, мокети и перманентно 
фиксиране на различни материали.

 – Многофункционална - за залепяне на различни 
повърхности и декорация
Характеристики на продукта

 – Мултифункционална лента
 – Може да се къса с ръце

Обща дебелина [μm]     185 
Адхезия/Стомана [N/cm]  17
Удължение при скъсване [%] 80

m:mm                              5:50                         10:50                        25:50    
Бр. IP/Кутия                   6/36                         6/36                          6/24

Tехнически данни Размери и опаковане i Универсална 
употреба за различни 

закрепвания.

 tesa® 64621 Монтажна лента PP-филм прозрачна  
Приложение

 –  Прозрачна двустранно лепяща лента за 
разнообразни приложения

 – Подходяща за монтиране на леки предмети, 
хартия, декорационни и опаковъчни материали

 – За гладки повърхности
Характеристики на продукта

 – Много тънка и прозрачна основа
 – Може да се къса с ръце

Обща дебелина [μm]       90 
Адхезия/Стомана [N/cm]  15

m:mm                              50:12                       50:19                        50:50    
Бр. IP/Кутия                   12/72                       8/48                         3/18

Tехнически данни Размери и опаковане i Подходяща за леки 
предмети и подови 

настилки.

0,2 mm
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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7Официален дистрибутор на  tesa® за България

Обща дебелина [μm] 1140
Адхезия/Стомана [N/cm] 12
Удължение при скъсване [%] 500

Tехнически данни

m:mm                                         1,5:19                         5:19          
Бр. IP/Кутия                             12/72                          10/60  

Размери и опаковане

 tesa® 66751 Монтажна лента PRO за външна употреба 
Приложение

 –  Идеална за външна употреба
 – Устойчива на UV лъчи, вода и температурни амплитуди
 – Здраво свързване към плочки, метал и повечето пластмаси

Характеристики на продукта
 – Здрава двустранна залепваща лента за здраво екстериорно закрепване, 

напр. номера на къщи, пощенски кутии и т.н.
 – Издържа до 1 кг на 10 cm лента

Обща дебелина [μm] 1100
Адхезия/Стомана [N/cm] 15

Tехнически данни

m:mm                                         1,5:19                         5:19          
Бр. IP/Кутия                             12/72                          10/60  

Размери и опаковане

 tesa® 66792 Монтажна лента PRO Ultra Strong
Приложение

 –  tesa® PRO Ultra Strong Mounting е най- здравата двустранна лента на tesa, 
която може да задържа тежки предмети на мястото им

 – За закрепване на табели, корнизи, декорации, кутии за ключове и др.
 – Залепва за плочки, боядисано дърво и повечето пластмаси

Характеристики на продукта
 – Идеална за употреба на закрито и на открито
 – Ултраздрава - до 10 кг на 10 cm лента (предмети с до 10 mm дебелина)
 – Бързо закрепване без чакане

Обща дебелина [μm] 1150
Адхезия/Стомана [N/cm] 6,5
Удължение при скъсване [%] 200

Tехнически данни

m:mm                                     1,5:19                  5:19                10:19         
Бр. IP/Кутия                         12/72                 10/60               16/96  

Размери и опаковане

 tesa® 66952 Монтажна лента PRO за огледала 
Приложение

 –  За влажни помещения, върху плочки, боядисано дърво, облицовка,     
стомана (повечето метали), повечето пластмаси, стъкло

 – Закрепване на плоски предмети като знаци и декоративни материали
 – За закрепване на огледала в баните

Характеристики на продукта
 – Дълготрайна устойчивост на температури до 80°C
 – Устойчива на състаряване и влажност
 – Компенсира между грубите и гладките повърхности, които се свързват

Обща дебелина [μm] 1050
Адхезия/Стомана [N/cm] 4
Удължение при скъсване [%] 200

Tехнически данни

m:mm                                         1,5:19                         5:19          
Бр. IP/Кутия                             12/72                          8/48  

Размери и опаковане

 tesa® 66958 Монтажна лента PRO Универсална за вътрешна употреба
Приложение

 –  Здрава двустранна лента за употреба на закрито върху гладки и леко 
неравни повърхности

 – Закрепване на по-леки предмети, лепи върху метал, плочки, гипс, дърво 
и повечето пластмаси с широко приложение в домакинството
Характеристики на продукта

 – С подлложка от пяна с високо нагаждане, с устойчивост на издърпване

Обща дебелина [μm] 205
Адхезия/Стомана [N/cm] 11,8
Удължение при скъсване [%] 50

Tехнически данни

m:mm                                         1,5:19                         5:19          
Бр. IP/Кутия                             12/72                         12/72  

Размери и опаковане

 tesa® 66965 Монтажна лента PRO UV устойчива лента прозрачна 
Приложение

 –  Тънка и здрава, прозрачна, двустранна лента, почти невидима
 – Впечатляваща здравина на залепване върху гладки повърхности като 

например стъкло, плочки, дърво и повечето видове пластмаса
 – За фиксиране на прозрачни и полупрозрачни материали

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температура до 100°C за дълго време и  200°C за кратко
 – Устойчива на повреди, предизвикани от влага, (определени) химикали, 

омекотяващи агенти и UV-светлина
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
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 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
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повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
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 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.
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Хоби ленти и ленти за ремонт

За здраво захващане

 tesa® 4613 Хоби лента
Приложение

 – За широко приложение като фиксиране, 
уплътнение, маркиране и опаковане, дори върху 
грапави повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 95 °C 
 – Добра адрхезивна сила
 – Водо отблъскваща
 – Гъстота на мрежата: 27 нишки на кв. инч 
 – Много лесна за развиване 
 – Къса се с ръце

Продуктът не трябва да се 
използва върху боядисани 

повърхности.

Обща дебелина [μm] 180
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,1
Удължение при скъсване [%] 15

Tехнически данни

m:mm 50:48
Бр. IP/Кутия -/24
Цветове

Размери и опаковане i

 tesa® 56348 / 56388 Универсална Extra Power лента
Приложение

 – Универсална изолационна лента за тръби
 – Удобна за домакинството и приложения в различни хобита.
 – За ремонт, закрепване, свързване, маркиране други дейности
 – За ежедневни несложни решения и бързи и лесни ремонти

Характеристики на продукта
 – Много добро прилепване към всякакви повърхности
 – Водоустойчива, за употреба на закрито и открито
 – Може да се къса с ръце
 – Без разтворител

m:mm 10:50
m:mm 25:50
Цветове 

Размери и опаковане

i

Обща дебелина [μm] 260
Адхезия/Стомана [N/cm] 4,7
Удължение при скъсване [%] 9

Tехнически данни

m:mm 25:50
Бр. IP/Кутия 5/20
Цветове

Размери и опаковане

 tesa® 4688 Ламинирана текстилна лента
Приложение

 –  За опаковане, защита, маркировка,  
пакетиране и много други

Характеристики на продукта
 – Силно екструдирана полиетиленова тъкан
 – Гъвкава тъканен пълнеж
 – Лесно развиване и късане с ръце
 – Гъстота на мрежата: 55 нишки на кв. инч

Сертифицирана от AREVA 
по изискванията на Siemens 

AG, стандарт TLV 9027/01/06 за 
атомна електроцентрала.

i

 tesa® 56344 Универсална Power Perfect лента

m:mm 2,75:38
Бр. IP/Кутия 6/36
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 – Подходяща за употреба при мазни повърхности
 – За закрепяне на гладки и груби повърхности и декорация
 – За употреба на закрито и на открито

Характеристики на продукта
 – Може да се къса с ръце  и да се пише върху нея
 – Устойчива на атмосферни влияния

Професионален продукт 
за почти всеки проблем. 

Здраво и бързо решение.

+200oC
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Ленти - опъковъчни и за електроизолация

Опаковъчни ленти

 tesa® 04124 Опаковъчна лента PVC PREMIUM безшумна
Приложение

 –  Безшумна и силно лепяща PVC опаковъчна лента
 – За пакетиране на средно тежки и тежки пакети. 
 – Може да се използва с всички ръчни диспенсъри на tesa® 

Характеристики на продукта
 – PVC основа 
 – Равномерно и тихо развиване 
 – Възможност за печат

Обща дебелина [μm]      65  
Адхезия/Стомана [N/cm]  3,2
Удължение при скъсване [%] 60

m:mm                                                               66:50   
Бр. IP/Кутия                                                     6/36                          
Цветове

Tехнически данни Размери и опаковане i
Безшумна, подходяща   
и за производства.

 tesa® 57168/ 57167 Опаковъчна лента STRONG безшумна
Приложение

 –  Надеждна, качествена, безшумна запечатваща лента за кашони 
 – За средно тежки и тежки пакети и опаковки 

Характеристики на продукта
 – Полипропиленов носител
 – Равномерно и тихо развиване 
 – Лепило без разтворители с висока UV устойчивост 
 – Може да се използва с всички ръчни диспенсъри на tesa®

m:mm                                66:50      66:50   
Бр. IP/Кутия                      6/36        6/36                        
Цветове

Размери и опаковане i
Безшумна, подходяща 
и за производства.

 tesa® 58572, 58573, 58570, 58571 Опаковъчна лента BASIC 
Приложение

 –  Опаковъчна PP лента за запечатване на кашони с 
лека и средна тежест 

 – Синтетичното каучуково лепило осигурява добро 
запечатване при нормални температурни условия 
Характеристики на продукта

 – Добро прилепване, лесно развиване 
 – Подходящ за ръчния диспенсър tesa® 6300 
 – Лесна за късане с ръце и с лепило без разтворители
 – Устойчивост на UV светлина и стареене

m:mm                                50:48        66:50   
Бр. IP/Кутия                      6/36          6/36                        
Цветове

Размери и опаковане i
Здраво и плътно 
опаковане.

 tesa® 4713 Опаковъчна креп хартиена лента ECO 
Приложение

 –  Опаковъчна креп хартиена лента със синтетично 
каучуково лепило  подходяща за залепване към 
множество повърхности

 – Запечатване на  средно тежки картонени кутии
Характеристики на продукта

 – Сертификат: FSC C148769
 – Лесна за рециклиране ссъгласно INGEDE Method 12
 – Подходящ за ръчно и автоматично приложение

Обща дебелина [μm]      125  
Адхезия/Стомана [N/cm]  2,8
Удължение при скъсване [%] 10

m:mm                                                             50:50   
Бр. IP/Кутия                                                   6/36                       
Цветове

Tехнически данни Размери и опаковане i ECO решение за 
здраво и естетично 

опаковане

 tesa® 6300 Ръчен диспенсър за опаковъчна лента
Приложение

 –  Ръчен диспенсър за професионално запечатване на 
кашони с контрол на натягането

Характеристики на продукта
 – Бързо и лесно развиване и запечатване 
 – Удобно приложение за всички видове опаковъчни 

ленти на tesa
 – Покрито острие за предотвратяване от наранявания 

Тегло на диспенсъра                                           350  
Максимален диаметър на ролката      до 120 мм
Максимална широчина на ролката       до 50 мм
IP/Кутия                                                                    1/20

Tехнически данни



… за електро изолация

®
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 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

Ленти за електроизолация

 tesaflex® 53988 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 150
Адхезия/Стомана [N/cm] 2,5
Удължение при скъсване [%]   240

i
Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/ F-PVCP/90. VDE. 

IMQ. SEMKO. RoHS 2.0. REACH

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

 – Устойчива на температури от -25°С  до 105 °С/3000h и 7000Volt 

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

10/250 10/200

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

 tesaflex® 53988 Електроизолационна лента със специфични размери 33m:19mm и 25m:50mm

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®

11Официален дистрибутор на  tesa® за България

 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®
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 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

… за електро изолация

®
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 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i
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m:mm                                     33:19    25:50    
Бр. IP/Кутия                        10/200   4/64
Цветове

m:mm   10:15                                      20:19     

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Мека PVC лента, изключително еластична и при     

ниски температури
 – Устойчивост на UV лъчение, стареене, влага, вода
 – Трудно запалима, негорима
 – Температуроустойчивост от -5°C до +90°C
 – Устойчивост при напрежение до 7000 V 

Размери и опаковане i Подходяща за всякакъв 
вид специфични нужди 

на електроизолацията.

Обща дебелина [μm]     150 
Адхезия/Стомана [N/cm]  2,5
Удължение при скъсване [%] 240

Tехнически данни

 tesa® 51608 Полиетилен/текстил лента 
Приложение

 –  Приложима за монтаж на всякакви видове аудио, 
видео, алармени и газови системи в автомобилите 

Характеристики на продукта
 – Шумоизолираща, гъвкава текстилна лента за 

изолация на кабели,
 – Устойчива на износване и стареене
 – Подходяща за неравни повърхности 
 – Издържа на температура от - 40°C до 105 °C 
 – Къса се с ръце  
 – Силна адхезия

Обща дебелина [μm]     280 
Адхезия/Стомана [N/cm]  3
Удължение при скъсване [%] 20

m:mm                                                               15:19   
Бр. IP/Кутия                                                     8/96                          
Цветове

Tехнически данни Размери и опаковане i Особено подходяща 
за изолация на аудио 

и  видео системи. Шумо-
поглъщаща, клас С, до 10dB.

… за електро изолация
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 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

 tesa® 51025 Полиетилен/текстил лента
Приложение

 –  Приложима за монтаж на всякакви видове 
аудио, видео, алармени и газови системи в 
автомобилите.

 – Гъвкава текстилна лента за изолация на кабели и 
кабелни снопове 
Характеристики на продукта

 – Устойчива на износване и стареене
 – Подходяща за неравни повърхности 
 – Устойчивост при напрежение 6300 V 
 – Издържа на температура от - 40°C до 125 °C 
 – Къса се с ръце  

Обща дебелина [μm]     160 
Адхезия/Стомана [N/cm]  6,5
Удължение при скъсване [%] 25

m:mm                                                               25:19   
Бр. IP/Кутия                                                   16/96                          
Цветове

Tехнически данни Размери и опаковане i Особено подходяща 
за изолация на аудио и 

видео системи.

… за електро изолация
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 tesa® 56201 PVC изолационна лента
Характеристики на продукта
- Лесно и икономично решение за
   всякакъв вид общи ремонти.
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на 
   стареене при повечето приложения
- Лесна за опаковане и изолиране на 
   неравни повърхности
- Еластична и подходяща за 
   приложение при временни ремонти

i
m:mm  20:50  
Бр. IP/Кутия  4/100
Цветове 

Размери и опаковане
Тази лента предлага 
решения в почти всяка 

ситуация

 tesaflex® 53947 Електроизолационна лента

Обща дебелина [μm] 120
Адхезия/Стомана [N/cm] 5
Удължение при скъсване [%] 160

Tехнически данни

m:mm 10:15  20:19  
Бр. IP/Кутия 10/250  10/160
Цветове 

Размери и опаковане

Приложение
 –  За изолиране и възстановяване на 

електропроводници
 – За свързване, маркиране и ремонтиране на кабели

Характеристики на продукта
 – Изключително гъвкава
 – Трудно запалима
 –  Лесно свързване, дори и при неравни  

повърхности

Отговаря на IEC стандарт 
60454-3-1-5/F-PVCP/90. 
Съдържа вещество, 

забавящо възпламеняването.

i

 tesaflex® 04173 PVC изолационна мека лента
Приложение 

 – Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
 – Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
 – Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

Характеристики на продукта
 – Устойчива на температури до 105 °С
 – Гъвкава и еластична
 – Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето 

приложения

Обща дебелина [μm] 128
Адхезия/Стомана [N/cm] 1.8

Tехнически данни

m:mm  33:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Предлага се само в черен 
цвят.

i

 tesaflex® 51608 Текстилен авто изолирбанд
Приложение 

 – Шумоизолираща лепяща лента с  основно приложение при 
изолацията на кабели в купето на автомобила.

Характеристики на продукта
 – Устойчива на износване
 – Подходяща за неравни повърхности
 – Издържа на температура до105 °C 
 – Къса се с ръце

Обща дебелина [μm] 280
Адхезия/Стомана [N/cm] 3

Tехнически данни

m:mm  15:19  
Бр. IP/Кутия  8/96
 

Размери и опаковане Шумопоглъщаща лента 
клас С до 10 dB.

i

+105oC

-40oC

+125oC

-40oC
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Маркировъчни и предпазни ленти

Маркировъчни ленти

Обща дебелина [μm] 150
Адхезия/Стомана [N/cm] 2
Удължение - скъсване [%] 220

Tехнически данни

m:mm                                        33:50         
Бр. IP/Кутия                            6/36 
Цветове  

Размери и опаковане

 tesa® 60760 Маркираща лента 
Приложение

 –  Идентификация и маркировка на мобилни и 
стационарни повърхности 

 – Временна маркировка на опасности
Характеристики на продукта

 – Много добра адхезивна сила върху грапави 
повърхности

 – Здрава PVC лента, високоустойчива на триене 
 – Устойчива на UV лъчение и вода

Цветове

Tехнически данни

m:mm                                         100:80         
Бр. IP/Кутия                                4/20  

Размери и опаковане

tesa® 58137 Сигнална ограничителна лента 
Приложение

 –  За временно маркиране на препятствия и опасни 
участъци

Характеристики на продукта
 – Отпечатана от двете страни 
 – Мастило, устойчиво на триене
 – UV-устойчива (3 месеца) 

 tesa® 60950, 60951 Лента против подхлъзване 
Приложение

 –  За монтаж върху стълби, подове, басейни, лодки и много 
хлъзгави повърхности.

 – За приложения при които се изисква сигурно сцепление 
под краката, напр. ескалатори, стълби, рампи, ремаркета, 
скелета и пр. 
Характеристики на продукта

 – Много голяма адхезивна сила 
 – Удължен ефект против подхлъзване до 2 години 
 – Специална устойчивост на триене, здрава и яка 
 – Устойчива на UV, температура, (солена) вода и препарати

Темп. устойчивост:    от 0°C до 50°C 
Вид лепило:   акрил

Tехнически данни

m:mm                                         5:25                             5:50          
Бр. IP/Кутия                             6/72                             6/36
Цветове  

Размери и опаковане

 tesa® 55587, 55588 Лента против подхлъзване 
Приложение

 –  За монтаж върху стълби, подове, басейни, лодки и 
много хлъзгави повърхности.

 – За приложения при които се изисква сигурно 
сцепление под краката, напр. ескалатори, стълби, 
рампи, ремаркета, скелета и пр.
Характеристики на продукта

 – Много голяма адхезивна сила 
 – Изключително здрава и издръжлива 
 – Устойчива на UV, температура, (солена) вода и 

препарати

Обща дебелина [μm] 900 μm
Адхезия/Стомана [N/cm] 5,8N/cm
Удължение при скъсване [%] 25
Темп. устойчивост:    от 0°C до 50°C

Tехнически данни

Модел           60950                                60951
m:mm                              15:25         15:50                      15:50        
Бр. IP/Кутия                   6/36           3/18                        3/18
Цветове  

Размери и опаковане

2 years

3 months

2 years
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m:mm                                          1:12            
Бр. IP/Кутия                              1/5
Цветове  

Размери и опаковане

 tesa® 05433 Четка за врата до под Standart
Приложение

 –  Четките - уплътнител за под врата предпазват от течение, студ и прах 
Характеристики на продукта

 – Подходяща за гладки подови повърхности, като паркет, дървен под, 
PVC и ламинат 

 – Запълва дупки до 12 мм 
 – Надежност: 4 години, материал: пластмаса 
 – Лесно самозалепващо закрепване, UV устойчива и издържлива на 

износване

4 years

     tesa® Специализирани решения за индустрията

Над 6000 артикула за приложение в индустрията според нуждите.
Решения за всяка категория производство- 
реклама, флексопечат, електроника, произвостсво на дограма, уреди, 
строителна, фармацевтична, автомобилна, авио и корабостроителна 
индустрия, хранително-вкусова 
промишленост и др.

За информация и консултация 
свържете се с нас.

бял/ кафяв 10055701 Клас. Е-профил 9 4 1-3,5

tesamoll®
Класически
D-профил

 – Самозалепващият лесен за нанасяне tesamoll® КЛАСИЧЕСКИ профил за прозорци и 
врати е направен от висококачествен каучук и издържа на почти всички климатични 
условия и са  лесни за поставяне

 – Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово излъчване и озон
 – Почиства се чрез избърсване
 – Лесно се отстранява при нужда
 – Лесен за нанасяне биз тайки и гвоздеи
 – Устойчив на температурни промени от -30оС до +80оС

 tesamoll® Класически D, P и E профили

Описание: 

бял/ кафяв

Цвят: 

100

L/ мм: 

55706

Код: 

Клас. D-профил 9

W/ мм: 

7

Н/ мм: 

3-7

Отвори до мм: 

бял/ кафяв 10055703 Клас. Р-профил 9 5,5 2-5

tesamoll® Класически 
P- профил

Самозалепващият лесен за нанасяне tesamoll® КЛАСИЧЕСКИ Р-профил за прозорци и врати. Висококачествените каучукови Р-профили издържат на 
почти всички климатични условия и са лесни за поставяне.. Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово излъчване и озон. Самозалепващ, дълготраен каучук. Надеждност: 8 години. Почиства се чрез избърсване. Лесен за нанасяне и закрепване без гайки и гвоздеи. Лесно се маха. Устойчив на температурни промени от -30 °С до +80 °С

tesamoll® Класически 
D-профил

. Спестява до 40% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 3 до 7 мм

tesamoll® Класически 
Е-профил

. Спестява до 35% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 2 до 5 мм

. Спестява до 20% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 1 до 3,5 мм

Код Описание Цвят Опаковане H / мм Ед. опаковка Опаковки/кашонотвори до ммL / м

55706 Класически D-Профил бял / кафяв картонен цилиндър 7 - 103-7100 9

W / мм

05390 / 55703 05463 / 5570155706

19

05390 Класически Р-Профил бял / кафяв блистер кашон 5,5 - 102-56 9

55703 Класически Р-Профил бял / кафяв картонен цилиндър 5,5 - 102-5100 9

05463 Класически E-Профил бял / кафяв блистер кашон 4 - 101-3,56 9

55701 Класически Е-Профил бял / кафяв картонен цилиндър 4 - 101-3,5100 9

tesamoll®
Класически
P-профил

tesamoll® Класически 
P- профил

Самозалепващият лесен за нанасяне tesamoll® КЛАСИЧЕСКИ Р-профил за прозорци и врати. Висококачествените каучукови Р-профили издържат на 
почти всички климатични условия и са лесни за поставяне.. Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово излъчване и озон. Самозалепващ, дълготраен каучук. Надеждност: 8 години. Почиства се чрез избърсване. Лесен за нанасяне и закрепване без гайки и гвоздеи. Лесно се маха. Устойчив на температурни промени от -30 °С до +80 °С

tesamoll® Класически 
D-профил

. Спестява до 40% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 3 до 7 мм

tesamoll® Класически 
Е-профил

. Спестява до 35% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 2 до 5 мм

. Спестява до 20% от
разходите за енергия. Запълва всякакви
неравности от 1 до 3,5 мм

Код Описание Цвят Опаковане H / мм Ед. опаковка Опаковки/кашонотвори до ммL / м

55706 Класически D-Профил бял / кафяв картонен цилиндър 7 - 103-7100 9

W / мм

05390 / 55703 05463 / 5570155706

19
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почти всички климатични условия и са лесни за поставяне.. Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово излъчване и озон. Самозалепващ, дълготраен каучук. Надеждност: 8 години. Почиства се чрез избърсване. Лесен за нанасяне и закрепване без гайки и гвоздеи. Лесно се маха. Устойчив на температурни промени от -30 °С до +80 °С
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05390 Класически Р-Профил бял / кафяв блистер кашон 5,5 - 102-56 9
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Класически D - профили Класически Е- профилиКласически Р - профили

tesamoll®
Класически
E-профил

tesamoll® Класически 
P- профил

Самозалепващият лесен за нанасяне tesamoll® КЛАСИЧЕСКИ Р-профил за прозорци и врати. Висококачествените каучукови Р-профили издържат на 
почти всички климатични условия и са лесни за поставяне.. Устойчив на атмосферни влияния, ултравиолетово излъчване и озон. Самозалепващ, дълготраен каучук. Надеждност: 8 години. Почиства се чрез избърсване. Лесен за нанасяне и закрепване без гайки и гвоздеи. Лесно се маха. Устойчив на температурни промени от -30 °С до +80 °С
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Полезни и специални продукти



tesa® 
Касов стелаж с куки

tesa® Стелажи за магазини

34

tesa® Специализиран стeлаж

tesa® Класически подов стeлаж

tesa® Касов стeлаж с куки

tesa® 
Класически подов стелаж

tesa®
Специализиран стелаж
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ЕРГОТРЕЙД ЕООД - Официален дистрибутор на tesa® за България
Адрес: София 1570, ул. Ботевградско шосе 247 

телефон: +359 2 9525105/ 103 | e-mail: office@ergotrade.bg


