
RESULTAAT DAT TELT
WANT HET IS HET

    tesa® PROFESSIONAL

Makkelijk te vinden in de catalogus: 
zelfk levende tape en oplossingen voor 
de schilder- en bouwsector- en hardware
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Hoe kunnen projecten zo efficiënt mogelijk worden afgerond?
Uiteraard met hoogwaardig zelfklevend tape van de beste merkgebonden kwaliteit.
Met het juiste gereedschap kan elke klus netjes en nauwkeurig worden uitgevoerd.

We hebben hier alle tesa® Professional-producten samengebracht, duidelijk gesorteerd op 
toepassingsgebied, zodat je snel en gemakkelijk de juiste tape kunt vinden. De efficiënte keuze 
voor perfecte resultaten!  

 
Nog vragen?
Neem gerust contact met ons op door gratis te bellen naar:  +32 2 525 08 11 (Belgium) 

+31 35 62 50 200 (The Netherlands)
of door een e-mail te sturen naar:  belgium.contact@tesa.com (Belgium) 

contact.nl@tesa.com (The Netherlands)

Uw tesa® Professional-team

PERFECTE RESULTATEN  
MET PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
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MASKERING & BESCHERMING 
BINNENSHUIS

Verschillende interieuroppervlakken vragen om verschillende producten.
Maar één eis is altijd hetzelfde: absoluut efficiënt, strak werken binnenshuis.



tesa® nr. en
productomschrijving

Hechting 
op gladde 

oppervlakken

Hechting 
op ruwe 

oppervlakken
Kwaliteit van de 

verfrand
Hechtingsduur 

(binnen) Bladzijde

4333
tesa Precision Mask® Sensitive       14 dagen 6

4334
tesa Precision Mask®               

6 maanden
8 weken  
buiten

7

4344
tesa Precision Mask® Standard           

3 maanden
4 weken 
buiten

7

4352
tesa® Maskeringtape premium 

binnen/buiten
              

4 weken 
binnenshuis 8

4338 
tesa® High-Performance Mask                 

4 weken 
7 dagen
buiten

8

4348
tesa® Krepp schilderstape               7 dagen 9

4323
tesa® Krepp schilderstape       3 dagen 10

4319
tesa® Maskeringstape 

voor krommingen
                7 dagen 11

60101 
tesa® Glasvezeltape   – Permanent 11

4365 
tesa Easy Cover® Precision               

6 maanden
8 weken  
buiten

12

4402 
tesa Easy Cover® 

Precision Standard
          3 maanden 13

4401 
tesa Easy Cover® 

Precision Standard papier
          3 maanden 13

4451 
tesa® Easy Cover Spray           3 maanden 14

4368 
tesa Easy Cover® Universeel               7 dagen 14

4364 
tesa Easy Cover® Paper               7 dagen 15
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Welke tape doet wat binnenshuis?



Voor veeleisend lakwerk op gevoelige 
oppervlakken

 Afplakband met lage kleefk racht
 Makkelijk te gebruiken
 Dun en scheurvast
  Verwijdering zonder resten, ook van gevoelige 

oppervlakken zoals verschillende soorten behang 
en pas geverfde oppervlakken

tesa Precision Mask® Sensitive
 4333

Waar?  Op gladde, gevoelige ondergronden zoals 
decoratief behang, fi neerplinten en niet 
volledig opgedroogde coatings

Waarom?  Onbeschadigde gevoelige oppervlakken en 
extra scherpe verfranden

Resultaat  Intacte oppervlakken en extra scherpe, 
nauwkeurige lak- en verfranden 

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

PU/Pallet 70 70 70 70 70

alle schilderijen14 dagen

6
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Nauwkeurige maskering voor extreem 
vlakke, vlijmscherpe verf- en lakranden

Dun en scheurvast
Eenvoudige, snelle en veilige bediening

  Residuvrij verwijderen tot 26 weken binnen 
en 8 weken buiten
Zeer soepel

  Kan gebruikt worden met oplosmiddelarme verven, 
glazuren (VOC-standaard), silicaat- en kalkverven

tesa Precision Mask®
 4334

Waar?  Op gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken 

Waarom?  Doorschijnende drager maakt 
nauwkeurige positionering mogelijk, 
consistente lijm garandeert perfecte 
resultaten

Resultaat Vlakke, vlijmscherpe verfranden

  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy 
Cover® 4401, 4402 et 4451, op pagina 13/14.

  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy   Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy   Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy   Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy 

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

PU/Pallet 80 80 80 80 80

4 weken alle schilderijen3 maanden

Professionele maskering voor scherpe 
randen bij gebruik van verf of lak

Schone verfranden
Transparant en gemakkelijk te verplaatsen

  Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen 
en 4 weken buiten

tesa Precision Mask® 
Standard 4344

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Dunne, platte papieren drager garandeert 
geweldige resultaten en verwijdering zonder 
residu

Resultaat Scherpe verf- en lakranden 

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 9 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 12 / 96 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

PU/Pallet 75 80 80 80 80 80

alle schilderijen6 maanden

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa Easy Cover® Precision 4365, op pagina 12.

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa Easy Cover® Precision 4365, op pagina 12.

KAN 8 WEKEN 

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN

KAN 4 WEKEN 

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN

7



Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19* 50 x 25* 50 x 30* 50 x 38* 50 x 50*

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 24 24 24 24 24

Dagen

7

14

Gladde afplaktape voor veeleisende 
schilderafplaktoepassingen

  Sterke hechting, goede hechting van verven 
en vulstoff en

 Hoge scheurvastheid 
 De felgroene kleur is zeer goed zichtbaar 
 Gemakkelijk om bochten te plakken

tesa® High-Performance 
Mask 4338

Waar?  Op alle stabiele ondergronden (niet voor 
gevoelige ondergronden zoals behang, 
fi neerplinten, oud schilderwerk)

Waarom?  Sterke hechting voor maximaal 
6 droogcycli

Resultaat  Nauwkeurige verf- en lakranden op 
rechte lijnen, rondingen en welvingen

*zonder gedrukt label

KAN 7 DAGEN  

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN
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Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 8 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

2 weken alle schilderijen4 weken

Voor veeleisende schilderwerken

  Combinatie van een gladde papieren 
en een goed uitgebalanceerde acryl kleefmassa

  Nauwkeurige resultaten gedurende 4 weken 
binnenshuis / 2 weken buitenshuis

  Zuiver geschilderde randen, zeer goede 
vervormbaarheid

tesa® Maskeringtape 
premium binnen/buiten
 4352      

Waar?   Op alle stabiele ondergronden zelfs in 
situaties met lage temperaturen

Waarom?  Zeer goede kwaliteit/prijs verhouding 
Je hoeft niet bij te werken of opnieuw 
te beginnen 

Resultaat  Een soort tape kan worden gebruikt 
voor de meeste maskeertoepassingen
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  Ook verkrijgbaar als tesa Easy 
Cover® 4364 en 4368, 
op pagina’s 14 en 15.

  Ook verkrijgbaar als tesa Easy 

KAN 8 WEKEN 

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN
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Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

7 dagen alle schilderijen

Universele toepassing– voor alle 
standaard maskeerklussen

 Goede eerste tack
 Scheurvast en licht rekbaar
 Goede kleefeigenschappen
 7 dagen binnen te gebruiken

tesa® Krepp schilderstape
 4348

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom? Zorgt voor een goede hechting   
Resultaat  Goede verf- en lakranden

Pro-tip 

De juiste tape kiezen
Elke toepassing stelt zijn eigen gespecialiseerde 
vereisten aan zelfk levend tape.
Daarom is het belangrijk om het soort ondergrond, de 
werkomgeving en de gebruiksduur te kennen voordat 
je een maskeertape kiest en aanbrengt.

Stel je de volgende situatie voor bij het kiezen van je 
product:

Hoe is het oppervlak?
  Verschillende tapes zijn geoptimaliseerd voor 

gladde, licht getextureerde of ruwe oppervlakken.

  Wordt de tape binnen of buiten gebruikt? 
  Elke tape reageert anders op temperatuur, weer en 

UV-blootstelling.

   Hoe lang blijft de tape op het oppervlak?
  Niet elke tape kan of moet voor onbepaalde tijd 

worden aangebracht.

  Welk werk zal worden uitgevoerd terwijl de tape op 
zijn plaats zit?{

  Voor het aanbrengen van verf en veeleisende 
toepassingen zoals pleisterwerk zijn speciaal 
ontworpen tapes nodig.{



Eenvoudige, ongecompliceerde 
schilderklussen bij gematigde 
temperaturen

tesa® Krepp schilderstape
4323

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

3 dagen alle schilderijen

 Plat en licht crêpe
 Papieren drager met natuurlijke rubberlijm
 Maximaal 3 dagen gebruiken

Waar?  Eenvoudig maskeren en beschermen, 
bundelen, verpakken, markeren, 
lichtgewicht bevestigen en 
interieurdecoratie

Waarom?  Praktische hechting voor eenvoudige, 
ongecompliceerde verfk lussen bij 
gematigde temperaturen

Resultaat  Goede verfranden voor standaard 
toepassingen

10

Pro-tip 

Gebruik op speciale oppervlakken
Kunststof oppervlakken buitenshuis kunnen aan-
zienlijk verouderen als gevolg van weers- en omge-
vingsomstandigheden. PVC-ramen en deurkozijnen 
ontwikkelen vaak een broos, kalkachtig oppervlak. 
Voorkom opvallende strepen bij het verwijderen van 
de tape. We raden aan om vooraf een gebied te testen 
met een strook transparante tesafi lm®: stevig op het 
oppervlak aanbrengen en snel verwijderen. De resten 
op de tesafi lm® geven informatie over de mate van ver-
wering van het materiaal en eventueel vastzittend vuil 
in de poriën.

Onze aanbeveling: 
  Voer een hechtingstest uit met transparante tesa-

fi lm®.
   Adviseren dat het wellicht niet mogelijk is om op 

deze oppervlakken een professionele verlijming uit 
te voeren.

  Bied reiniging van het profi el aan als extra service. 

Niet-hechtende ondergronden, kitten en siliconenpro-
fi elen, Tefl on, polyethyleen en polypropyleen worden 
vaak buiten aangetroff en. Voor deze toepassingen 
heb je speciale zelfk levende tape nodig.
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Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 48 45 x 48 90 x 48 45 x 100

Rollen IP/PU – / 48 – / 48 – / 48 – / 24

PU/Pallet 36 24 24 24

Afdichten van voegen, 
gaten en scheuren in gipsplaten

tesa® Glasvezeltape
 60101

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19* 50 x 25* 50 x 30 * 50 x 38 * 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 16 16 16 16 16

alle schilderijen7 dagen

Maskering van rondingen 
en creatief wandontwerp

tesa® Maskeringstape 
voor krommingen 4319

*zonder gedrukt label

 Zeer soepel en fl exibel 
 Gemakkelijk met de hand te scheuren 
 Uitstekende hechting 
 Hoge hechting op ruwe oppervlakken 
  Altijd uitgerekt aanbrengen om uitlopen van de kleur 

te voorkomen

 Lichte hechting
 Verplaatsbaar
 Hoge scheurvastheid

Waar? Gladde tot ruwe oppervlakken
Waarom?  De tape kan eenvoudig worden 

aangebracht op bochten of welvingen
Resultaat  Bochten snel getaped in één handeling 

Waar? Bij paneelverbindingen en reparatiepunten
Waarom?  De tape met glasvezel hecht even goed op 

de meeste oppervlakken - zelfs op ruwe 
oppervlakken 

Resultaat  Spoel vullingen zonder scheuren



  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa 
Precision Mask® 4334, op pagina 7.

  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa 
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Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 550 33 x 1400 33 x 2100 17 x 2600

Rollen IP/PU 8 / 64 8 / 32 8 / 32 8 / 32

PU/Pallet 24 24 20 20

alle schilderijen6 maanden

Extreem scherpe randen en 
bescherming van grote oppervlakken 
in één stap

  Combinatie van doorschijnende, soepele fi lm en tesa 
Precision Mask® 4334
Geschikt voor airless toepassingen

  Vlakke, scherpe verf- en lakranden  
  Verwijdering zonder resten tot 6 maanden binnen 

en 8 weken buiten

tesa Easy Cover® Precision
 4365

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken binnen en buiten

Waarom?  De doorschijnende folie maakt het 
mogelijk positionering en de verdeling 
van de tape en de lijm garandeert een 
perfect resultaat

Resultaat  Verf- en lakafwerking met schone, rechte 
randen en een schone afwerking

KAN 8 WEKEN 

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN
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  Ook verkrijgbaar als tesa 
Precision Mask® Standard 4344, 
op pagina 7.

  Ook verkrijgbaar als tesa   Ook verkrijgbaar als tesa 
Precision Mask® Standard 4344, 
op pagina 7.

  Ook verkrijgbaar als tesa 
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Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 180 25 x 300

Rollen IP/PU – / 25 – / 20

PU/Pallet 72 48

3 maanden alle schilderijen

Maskeer en bescherm plinten, 
vensterbanken en deurkozijnen

tesa Easy Cover® 
Precision Standard 
papier 4401

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Dunne, platte papieren drager garandeert 
geweldige resultaten en verwijdering zonder 
residu

Resultaat  Scherpe verf- en lakranden 

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 550 33 x 1400 33 x 2100 17 x 2600

Rollen IP/PU – / 25 – / 20 – / 20 – / 20

PU/Pallet 72 48 40 48

3 maanden alle schilderijen

Scherpe verfranden en bescherming 
van grote oppervlakken in één stap

tesa Easy Cover® 
Precision Standard  4402

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Dunne, platte papieren drager garandeert 
geweldige resultaten en verwijdering zonder 
residu

Resultaat Scherpe verf- en lakranden 

 Schone verfrand
 Transparant en gemakkelijk te verplaatsen
  Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen 

en 4 weken buiten
 Geschikt voor airless toepassingen

 Schone verfrand
 Transparant en gemakkelijk te verplaatsen
  Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen 

en 4 weken buiten
 Geschikt voor airless toepassingen



  Ook verkrijgbaar als tesa 
Precision Mask® Standard 4344, 
op pagina 7.

  Ook verkrijgbaar als tesa    Ook verkrijgbaar als
 tesa® Krepp schilderstape 4348, 
op pagina 9.

   Ook verkrijgbaar als
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Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 200

Rollen IP/PU 10 / 20

PU/Pallet 48

ø 20 - 30 mm

3 maanden alle schilderijen

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 300 33 x 550 33 x 1100 33 x 1400 33 x 1800 33 x 2100 17 x 2600

Rollen IP/PU 10 / 60 10 / 60 10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20

PU/Pallet 24 24 36 36 36 36 36

alle schilderijen7 dagen

Snelle maskeerbescherming 
voor spray toepassingen

Snelle bescherming van grote 
oppervlakken met schone verfranden

 Dubbel getaped voor effi  ciënt en veilig maskeren
  Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen 

en 4 weken buiten
 Geschikt voor airless toepassingen

 tesa® Schilderstape kwaliteit
  Veilige grip door 19 mm brede plakstrip
 Reliëff olie voor veilige binding van verf

tesa® Easy Cover
Spray  4451

tesa Easy Cover® 
Universeel 4368

Waar?  Leuningen, vensterbanken, deurkozijnen, 
trapbomen en plinten

Waarom?  Tijdbesparende maskering en bescherming 
van grote oppervlakken in één stap

Resultaat Vlakke en nauwkeurige verfranden

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Deze 2-in-1 oplossing maakt tijdbesparende 
maskering en bescherming van grote 
oppervlakken in één stap mogelijk

Resultaat  Scherpe verfranden en een schoon 
werkgebied
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  Ook verkrijgbaar als 
tesa® Krepp schilderstape 4348, 
op pagina 9.

  Ook verkrijgbaar als 

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Deze 2-in-1 oplossing maakt 
tijdbesparende maskering en 
bescherming van grote oppervlakken in 
één stap mogelijk.

Resultaat  Schone verf- en lakranden, betrouwbare 
binding van verf aan het beschermpapier

15

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 180 25 x 300

Rollen IP/PU 10 / 40 10 / 20

PU/Pallet 36 24

alle schilderijen7 dagen

Maskering en bescherming van grote 
oppervlakken voor schilderen 
en spuiten

  Speciaal gecoat papier bindt verf en lak
  Combinatie van speciaal papier van hoge kwaliteit 

en tesa® Masking Tape

tesa Easy Cover® 
Paper 4364

Pro-tip 

Correcte toepassing.

Hoe goed onze tapes ook zijn, als je de staat en 
netheid van het applicatieoppervlak negeert, kan de 
kwaliteit van de hechting er aanzienlijk onder lijden.
Verontreiniging door stof, vocht, vet of olie is van 
cruciaal belang en moet absoluut worden verwijderd.

Schoon oppervlak = goede hechting

Vuil oppervlak = slecht lijmcontact
door bijv. stof, vocht, olie of vet

Belangrijk: goed aandrukken!
Het is ook belangrijk om bij het aanbrengen stevig op 
de rand van de tape te drukken.
Voor betrouwbaar perfecte maskeerresultaten en 
schone lakranden zonder lekken of uitlopen.

Een andere belangrijke factor is de omgevingstem-
peratuur tijdens het aanbrengen. Het bereik van 5°C 
tot 40°C is ideaal voor hechting. Tijdens de koudere 
maanden moeten de tapes bij een matige tempe-
ratuur (> 15°C) worden bewaard. De hechting wordt 
aanzienlijk verminderd bij lagere aanbrengtempera-
turen. Voor extreme toepassingen kunnen de win-
tertapes Premium Pleistertape 4843 en PE Pleister-
tape 4845 (pag. 24) gebruikt worden bij 0°C of -15°C.

Ideaal temperatuurbereik 40 °C

5 °C
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Onze weerbestendige, robuuste tapes en beschermende films maken dat je 
sneller en schoner kunt werken – compleet met residuvrij verwijdering.
Ook perfect voor een betrouwbare bescherming van pleisterwerk en gevels!

MASKERING & BESCHERMING 
BUITENSHUIS



tesa® nr. en
productomschrijving

Hechting 
op gladde 

oppervlakken
Hechting op ruwe 

oppervlakken
Kwaliteit van de verfrand

Handscheurbaarheid
UV-bestendigheid 

(buiten) Bladzijde

4440 tesa Precision Mask® 
voor buiten       

        

        
6 maanden 18

4411 tesa Easy Cover® 
UV Precision       

        

–
6 maanden 19

4435 tesa® Maskeertape 
voor buiten       

    

        
2 weken 19

4621 tesa® Maskeertape 
voor multifunctioneel gebruik       

      

        
8 weken 20

4370 tesa® UV 
Bouwbeschermingstape           

  

      
8 weken 20

4363 tesa® Plastering 
Cloth Tape UV         

  

      
3 weken 20

4398 tesa® Basic 
Outdoor Cloth Tape               

  

      
10 dagen 21

4373 tesa Easy Cover® 
UV Extra Sterk           

  

–
8 weken 22

4369 tesa Easy Cover® UV         
  

–
3 weken 23

4498 
tesa® Easy Cover UV-basis               

  

–
10 dagen 23

4845 tesa® Professional PE 
Plastering Tape     

      

  
12 weken 24

4843 tesa® Premium 
bepleisteringstape oranje     

      

    
2 weken 24

67001 tesa® s-PVC Plastering 
Tape Embossed     

      

        
6 weken 25

66001 tesa® s-PVC Plastering 
Tape Smooth     

      

    
6 weken 25

60399 tesa® Universeel 
bepleisteringstape oranje     

      

    
2 weken 26

4836 tesa® Dubbelzijdige 
maskeringstape     

      

    
6 weken 27

4848 tesa® UV 
Oppervlakbeschermingstape   –

–

–
4 weken 27

17
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Perfecte verf- en lakresultaten

tesa Precision Mask® 
voor buiten  4440

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

PU/Pallet 80 80 80 80 80

alle schilderijen

U
V
-P

LU
S

26 weken

 Dun, scheurvast speciaal papier
 Soepel en betrouwbaar
 Semi-transparant voor exacte positionering
 26 weken UV-bestendig
  Voor deur- en raamkozijnen en luiken
  Oppervlakken zoals PVC (ook oud PVC), glas, aluminium, 

geanodiseerd aluminium, hout en licht gestructureerde 
ondergronden (bijv. mortel en voegmiddel)

  Dit product is ook verkrijgbaar als  
tesa Easy Cover® 4411, op pagina 19.

  Dit product is ook verkrijgbaar als  

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Zeer weerbestendig en UV-bestendig lijm- 
en dragermateriaal

Resultaat  Gemakkelijk te verwijderen zonder 
ongewenst scheuren

KAN 6 MAANDEN  

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN
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Goede prijs/kwaliteit

 Zuivere randen voor verven en lakken
 Ook voor hechting op lichte rondingen
 Scheurvast en gemakkelijk uit te rekken
 UV-bestendig gedurende 2 weken

tesa® Maskeertape 
voor buiten 4435

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

alle schilderijen2 weken

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 550 33 x 1400 17 x 2600

Rollen IP/PU 8 / 64 8 / 32 8 / 32

PU/Pallet 18 18 24

alle schilderijen

U
V
-P

LU
S

26 weken

Tijdbesparende bescherming 
van grote oppervlakken in één stap

  Ideaal voor deur- en raamkozijnen en luiken
  Speciaal ontworpen voor oppervlakken zoals PVC, 

glas, aluminium en hout   
Scherpe en precieze verfranden voor nog meer precisie
Geschikt voor airless toepassingen
26 weken UV-bestendig

tesa Easy Cover® 
UV Precision 4411

Waar?  Voor verven, lakken en licht pleisterwerk
Waarom?  Weerbestendige en UV-bestendige 

maskeertape
Resultaat  Gemakkelijke verwijdering zonder te 

scheuren

Waar?  Op gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken buitenshuis

Waarom?  Deze praktische 2-in-1 oplossing is 
geschikt voor verschillende werkfasen 
dankzij de 26 weken UV-bestendigheid   

Resultaat Schone, scherpe verf- en lakranden
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Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 50 50 x 50

Rollen IP/PU 1 / 30 1 / 36

PU/Pallet 45 36

Kleuren

mesh
100

Schoon8 weken Horizontaal VerticaalHorizontaal Verticaal

Eenvoudig afplakken voor pleisterwerk 
en diverse toepassingen

 UV-bestendig gedurende 8 weken
   Residuvrij verwijderbaar van vele oppervlakken incl. 

houten vloeren en beton
 Bruikbaar bij temperaturen tot +90°C
  In de lengte en dwars met de hand afscheurbaar
 Weefsel: 100 draden/inch²

tesa® Maskeertape 
voor multifunctioneel 
gebruik 4621

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 25 * 25 x 50 *

Rollen IP/PU 1 / 48 1 / 24

PU/Pallet 32 32

Kleuren

mesh
70

0,3 mm8 weken

Betrouwbare langdurige bescherming 
van waardevolle oppervlakken

 UV-bestendig gedurende 8 weken
 Sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
 Gemakkelijk met de hand af te scheuren
 Extreem scheurvast
 Gemakkelijke, schone verwijdering
 Weefsel: 70 draden/inch²

tesa® UV 
Bouwbeschermingstape
 4370

Waar?  Gladde en gevoelige oppervlakken 
zoals raamkozijnen en gevelelementen 
evenals betonblokken

Waarom?  Speciaal ontwikkeld voor gevelrenovatie, 
gips en gips

Resultaat Optimaal beschermde oppervlakken

*zonder gedrukt label

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa Easy Cover® 4373, op pagina 22.

  Dit product is ook verkrijgbaar als 

Waar?  Op alle ondergronden zoals gevels, 
wanden, vloeren en kabels

Waarom?  Strakke randen voor schilderen en 
stukadoorswerk binnen en buiten

Resultaat  Strak pleisterwerk binnen en buiten 

E X T R A 
DUN EN 
FLEXIBEL



  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa® Easy Cover 4498, op pagina 23.

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
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De basisoplossing met sterke hechting 
voor oppervlaktebescherming

 10 dagen UV-bestendig
Extreem sterke hechting

 Gemakkelijk met de hand af te scheuren
 Weefsel: 55 draden/inch²

tesa® Basic Outdoor 
Cloth Tape  4398

Waar?  Gladde en ruwe oppervlakken zoals kozijnen 
en gevelelementen

Waarom?  Betrouwbare bescherming van 
oppervlakken, bijv. bij bouwwerkzaamheden

Resultaat Goed beschermde oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 30 25 x 38 25 x 50

Rollen IP/PU 6 / 42 6 / 36 6 / 24

PU/Pallet 36 30 36

Kleuren

0,3 mm3 weken

mesh
65

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 30 25 x 50

Rollen IP/PU 16 / 48 12 / 36

PU/Pallet 30 24

Kleuren

10 dagen

mesh
55

Betrouwbare bescherming 
van waardevolle oppervlakken

 UV-bestendig gedurende 3 weken
 Sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
 Gemakkelijk met de hand af te scheuren
 Waterdicht en bruikbaar vanaf 5°C
 Gemakkelijk te verwijderen
 Weefsel: 65 draden/inch²

tesa® Plastering Cloth 
Tape UV 4363

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa Easy Cover® 4369, op pagina 23.

  Dit product is ook verkrijgbaar als 

Waar?  Gladde en gevoelige oppervlakken zoals 
kozijnen en gevelelementen

Waarom?  Perfecte bescherming van 
gevoelige oppervlakken, bijv. bij 
bouwwerkzaamheden

Resultaat Goed beschermde oppervlakken

KAN 3 WEKEN   

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN



  Dit product is ook verkrijgbaar als 
tesa® UV Bouwbeschermingstape 
4370 op pagina 20.

  Dit product is ook verkrijgbaar als 
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Afmetingen en verpakking

m x mm 12 x 550 12 x 1400 12 x 2600

Rollen IP/PU 8 / 64 8 / 32 8 / 32

PU/Pallet 18 15 9

mesh
70

8 weken alle schilderijen

2-in-1 oplossing voor maskeren 
en beschermen in één stap

  Bijzonder robuust dankzij de combinatie van extra 
sterke LDPE-folie en duurzame textieltape

  Kristalheldere, soepele folie geschikt voor geharde 
en UV-gecoate ramen
UV-bestendig gedurende 8 weken

 Weefsel: 70 draden/inch²

tesa Easy Cover® UV Extra Sterk
 4373

Waar?  Componenten zoals ramen en 
gevelelementen en maskering op APL

Waarom?  Optimale combinatie van een bijzonder 
dikke, transparante fi lm met een premium 
beschermende textieltape

Resultaat  Betrouwbaar beschermde oppervlakken, 
ook bij intensief gebruik

TIENT À 
L’EXTÉRIEUR

PENDANT
8 SEMAINES

KAN 8 WEKEN   

B U I T E N
GEBRUIKT 
WORDEN



  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® 
Basic Outdoor Cloth Tape  4398, 
op pagina 21.

   Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® 
Plastering Cloth Tape UV 4363, 
op pagina 21.

  Dit product is ook verkrijgbaar als tesa®    Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® 

23

M
as

ke
rin

g &
 be

sc
he

rm
ing

 
bu

ite
ns

hu
is

  Hoge belastbaarheid dankzij robuuste HDPE-folie 
en UV-bestendige textieltape
Extreem sterke hechting

 10 dagen UV-bestendig
 Weefsel: 55 draden/inch²

tesa® Easy Cover 
UV-basis 4498

Waar?  Gladde en ruwe oppervlakken zoals 
kozijnen en gevelelementen

Waarom?  Deze praktische 2-in-1-oplossing zorgt 
voor een stabiele bescherming en 
minimale werkstappen

Resultaat  Betrouwbaar beschermde oppervlakken, 
zelfs na dikke of meerdere coatings

  Hoge belastbaarheid dankzij robuuste, gebosseleerde 
HDPE-folie en UV-bestendige textieltape 

 Geschikt voor spuitpleistertoepassingen
 Voor gebruik met alle verfsoorten
 UV-bestendig gedurende 3 weken
 Weefsel: 65 draden/inch²

tesa Easy Cover® 
UV 4369

Waar?  Onderdelen zoals ramen en 
gevelelementen

Waarom?  Deze praktische 2-in-1-oplossing zorgt 
voor stabiele bescherming buitenshuis 
en minimaliseert werkstappen

Resultaat  Betrouwbaar beschermde oppervlakken, 
zelfs na dikke of meerdere coatings

Afmetingen en verpakking

m x mm 20 x 550 20 x 1400 17 x 2600

Rollen IP/PU 20 / 80 10 / 40 10 / 20

PU/Pallet 20 20 36

8µm
HDPE

15mm

10 dagen

mesh
55

Afmetingen en verpakking

m x mm 14 x 550 14 x 1100 14 x 1400 14 x 1800 14 x 2100 14 x 2600

Rollen IP/PU 8 / 64 8 / 64 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 32

PU/Pallet 15 15 15 15 15 15

mesh
65

3 weken alle schilderijen

Effi  ciënt maskeren en afdekken van 
grote oppervlakken met extreem 
sterke hechting

Effi  ciënt maskeren en afdekken van 
grote oppervlakken voor uitwendig 
pleisterwerk



Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 30 33 x 50

Rollen IP/PU 10 / 60 6 / 36

PU/Pallet 40 40

Kleuren

+60°C

- 40°C

12 weken

Bescherming voor schilder-, stuc- 
en stukadoorswerk – zelfs bij 
temperaturen onder het vriespunt

 UV-bestendig gedurende 12 weken
 Temperatuurbestendig van -40°C tot +60°C
 Toepasbaar van -15°C tot +30°C
  Polyethyleen (PE) is milieuvriendelijker plastic dat 

recyclebaar is
 Milieuvriendelijk

tesa® Professional PE 
Plastering Tape  4845

Waar?  Alle gladde oppervlakken, vooral 
PVC-ramen en -deuren

Waarom?  Ongevoelig voor vocht en bestand tegen 
koude, zwakke basen en zuren evenals 
vele chemicaliën

Resultaat  Strak, scherp maskeren van gepleisterde 
gebieden

UITZONDERLIJK 

EENVOUDIG UIT 
TE ROLLEN

24

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 30 33 x 50 33 x 75

Rollen IP/PU 10 / 60 6 / 36 4 / 24

PU/Pallet 40 40 40

Kleuren

2 weken °°

Bescherming bij schilder-, stuc- en 
stukadoorswerk – ook bij koud weer

 2 weken UV-bestendig
 Te gebruiken bij temperaturen ≥ 0 ̊C
 Bestand tegen zuren en andere chemicaliën
  Zeer goede hechting op bochten (binnen en buiten)
 Zeer goede vervormbaarheid

tesa® Premium 
bepleisteringstape oranje
 4843

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Ongevoelig voor vocht en bestand tegen 
koude, zwakke basen en zuren evenals 
vele chemicaliën

Resultaat  Betrouwbaar beschermde oppervlakken



UITZONDERLIJK 

EENVOUDIG UIT 
TE ROLLEN
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UV-bestendig voor 6 weken
 Toepassing van +5°C tot +60°C
  Geschikt voor gladde en licht gestructureerde 

oppervlakken
 Met de hand afscheurbaar

tesa® s-PVC Plastering 
Tape Smooth 66001

Waar? Alle gladde oppervlakken
Waarom?  Ongevoelig voor vocht en bestand tegen 

koude, zwakke basen en zuren evenals 
vele chemicaliën

Resultaat  Strak, scherp maskeren van gepleisterde 
gebieden

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 30 33 x 50

Rollen IP/PU 10 / 60 6 / 36

PU/Pallet 40 40

Kleurens

≥5°C6 weken

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 30 33 x 50

Rollen IP/PU 10 / 60 6 / 36

PU/Pallet 40 40

Kleurens

6 weken ≥5°CHorizontaal Verticaal

UV-bestendig voor 6 weken
 Toepassing van +5°C tot +60°C
  Geschikt voor gladde en licht gestructureerde 

oppervlakken
  Drager met reliëf voor rechte, met de hand 

gescheurde randen

tesa® s-PVC Plastering 
Tape Embossed 67001

Waar?  Onderdelen zoals ramen en 
gevelelementen

Waarom?  Snelle en schone 90° hoekscheuren 
dankzij reliëf gegroefde drager

Resultaat Precies gemaskeerde gipsoppervlakken

Bescherming tijdens schilder-, stuc- en 
stukadoorswerkzaamheden

Bescherming tijdens schilder- en 
stukadoorswerkzaamheden

SNELLE,
RESTVRIJE
VERWIJDERING
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Kortdurende bescherming voor schilder-, 
stuc- en stukadoorswerk

 2 weken UV-bestendig
 Toepassing van +5°C tot +60°C
 Geschikt voor licht gestructureerde oppervlakken

tesa® Universeel 
bepleisteringstape oranje 
 60399

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 30 33 x 50

Rollen IP/PU 10 / 60 6 / 36

PU/Pallet 40 40

Kleurens   

2 weken

Pro-tip 

Waar?  Kortdurende werkzaamheden (2 weken) 
op gladde en licht gestructureerde 
ondergronden

Waarom?  Ongevoelig voor vocht en bestand tegen 
koude, zwakke basen en zuren evenals 
vele chemicaliën

Resultaat  Strak, scherp maskeren van gepleisterde 
gebieden

Verlijming op metaal  
en natuursteen.

Op deze ondergronden leidt het gebruik van zelfkle-
vend tape vaak tot verkleuring en ongewenste resten.

Metalen oppervlakken
Chemische reacties treden vaak op na het gebruik van 
zelfklevend tape op metalen oppervlakken, vooral 
in combinatie met koper, zink en lood. De tape mag 
daarom slechts korte tijd worden aangebracht. Kies 
een smalle tape en bedek niet het hele oppervlak. 
Gebruik een poreus afdekmateriaal (bijv. afdekvlies) 
om wateroverlast en daaropvolgende verkleuring te 
voorkomen.

Geanodiseerde aluminium afwerkingen
Bij het verwijderen van tape kunnen vaak resten 
achterblijven op geanodiseerde oppervlakken van 
inferieure kwaliteit (bijv. raam- en deurprofielen, 
rolluiken en rails). Test de tape op een klein stukje of 
voer vooraf de “inkttest” uit: bevochtig het oppervlak 
met een met inkt doordrenkte doek. Als er na een 
tweede keer vegen nog inktresten zichtbaar blijven, 
is het oppervlak slecht verzegeld.
In dat geval wordt het gebruik van hoogwaardige 
zelfklevende tapes zoals tesa® 4331 of tesa®4440 
aanbevolen.
 
Kunst- en natuursteen
Het gebruik van zelfklevende tape wordt over het 
algemeen niet aanbevolen voor deze ondergronden. 
Problemen komen regelmatig voor. Bedek deze 
oppervlakken in plaats daarvan met poreuze fleece- 
of multiplexpanelen.
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 Snelle, eenvoudige bediening
  Bestand tegen vocht, mechanische schade en vele 

chemicaliën 
 Milieuvriendelijke PE-folie
 4 weken UV-bestendig
  Niet gebruiken op verweerd plastic, oude lak, gecoate 

ruiten of ruw metaal. In deze gevallen raden we tesa® 
4373 en 4440 aan.

tesa® UV Oppervlakbe-
schermingstape 4848

Waar?  Op gladde oppervlakken zoals glas, 
kozijnen en soortgelijke oppervlakken

Waarom?  Bescherming van gevoelige oppervlakken 
bij temperaturen van -10 tot +60°C

Resultaat  Stevige bescherming voor grote 
oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm 100 x 125 100 x 250 100 x 500 100 x 750 100 x 1000

Rollen IP/PU 1 / 18 1 / 9 – / 4 1 / 3 – / 2

PU/Pallet 27 27 27 27 27

Kleuren

4 weken alle schilderijen

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 25

Rollen IP/PU 12 / 48

PU/Pallet 32

Kleuren

6 weken

tesa® Dubbelzijdige 
maskeringstape 4836

Dubbelzijdig klevend
UV-bestendig gedurende 6 weken
Verwijdering zonder resten
Veilig vasthouden van de beschermende fi lm   

 Praktische, dubbelzijdige tack
  Wees voorzichtig met oud PVC, omdat er verkleuring 

kan optreden

Waar?  Op raamkozijnen en andere waardevolle 
onderdelen

Waarom?  Maakt aangepaste maskering mogelijk 
voor de bescherming van gevoelige 
oppervlakken

Resultaat  Effi  ciënt maskeren en beschermen van 
grote oppervlakken

Maskering en bescherming van ramen 
en constructie-elementen

Maskeren en beschermen van grote 
oppervlakken buitenshuis



28

Weerbestendig, robuust, temperatuurbestendig - deze tapes zorgen voor 
een optimale bescherming van waardevolle oppervlakken en voor snelle 
en eenvoudige reparatiewerkzaamheden van alle soorten.

REPARATIE



tesa® nr. en
productomschrijving

Hechting 
op gladde 

oppervlakken

Hechting 
op ruwe 

oppervlakken
Productdikte Handscheurbaarheid Bladzijde

4651 tesa® Premium 
textieltape                             30

4688 tesa® Sterke PE 
gecoate textieltape                       30

4662
tesa® Betonband                     31

74662
tesa® Sterke ducttape                     32

74613
tesa® Standaard ducttape               33

4665 tesa® Transparante 
textieltape voor buiten                     34

4668 tesa® Transparante 
PE reparatietape           34

63652 tesa® Aluminium Tape 
Strong 50 μm                       35

63632 tesa® Aluminium Tape 
Universal 30 μm                 35

29

Welke reparatie te gebruiken en wanneer?

Re
pa

ra
tie



30

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 50 50 x 50* 50 x 50 50 x 25 * 50 x 38 * 50 x 75 *

Rollen IP/PU 5 / 20 – / 18 – / 18 – / 36 – / 24 – / 12

PU/Pallet 32 40 40 40 40 40

Kleurens

 Extreem scheur- en slijtvast
 Beschrijfb aar
 Universele lijm
  Bescherming tegen scherpe voorwerpen 

(arbeidsveiligheid)
 Weerbestendig, fl exibel
 Temperatuurbestendig tot 130°C
 Weefsel: 148 draden/inch²

 Goede hechting, ook op ruwe ondergronden
 Scheurvast
 Gemakkelijk met de hand te scheuren
 Weefsel: 55 draden/inch²

tesa® Premium 
textieltape 4651

tesa® Sterke PE 
gecoate textieltape 4688

Waar? Gladde en ruwe oppervlakken
Waarom?  De Premium Cloth Tape is geschikt voor 

verschillende klussen in alle branches
Resultaat  Uitstekende resultaten dankzij 

universele geschiktheid

Waar? Gladde en ruwe oppervlakken
Waarom?  Bijzonder slijtvast en temperatuurbestendig 

tot 110°C
Resultaat  Veilige hechting van alle soorten

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 19 * 50 x 25 * 50 x 38 * 50 x 50 *

Rollen IP/PU 16 / 96 6 / 36 4 / 24 3 / 18

PU/Pallet 24 28 28 28

Kleurens

*zonder gedrukt label *zonder gedrukt label

Repareren, bevestigen, bundelen en 
markeren in industrie en ambacht

Maskeren, verpakken, beschermen 
en fi xeren
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tesa® Betonband
 4662

Betonbekisting, bevestiging van bouwzeilen

  Maskeren op ruwe, licht stoffi  ge oppervlakken
 Betonnen bekisting (contrast geel)
 Bevestiging van bouwzeilen
  Gemakkelijk met de hand afscheurbaar met rechte 

afscheurrand
 Comfortabele bediening
 Weefsel: 27 draden/inch²

Waar?  Op ruwe, licht stoffi  ge oppervlakken
Waarom? Goed contrast met grijs beton
Resultaat  Veilige grip en hoge herkenning dankzij 

contrasterend geel

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 48 50 x 48

Rollen IP/PU – / 24 – / 24

PU/Pallet 48 36

Kleurens

2 weken

2 WEKEN 
UV-STABIEL



tesa® Sterke ducttape 
 74662

Hechting waar andere tapes niet vasthouden

 Sterke hechting, ook op ruwe ondergronden
 Gemakkelijk met de hand af te scheuren
 Makkelijk uit te rollen
  Gemakkelijk met de hand afscheurbaar met rechte 

afscheurrand
 Comfortabele bediening
 Weefsel: 27 draden/inch²

Waar?  Op gladde en gestructureerde 
ondergronden in de bouw, bijv. beton  
en metselwerk (belangrijk: voer altijd  
een testhechting uit)

Waarom?  Uitstekende hechting, ook te gebruiken 
op licht stoffige ondergronden

Resultaat Veilige hechting

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 50 50 x 38

Rollen IP/PU – / 24 8 / 32

PU/Pallet 32 32

Kleurens  

32
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Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 50

Rollen IP/PU – / 24

PU/Pallet 32

Kleurens  

Toepassingen zoals bevestigen, 
afdichten, markeren, bundelen

 Goede hechting
 Gemakkelijk met de hand te scheuren
 Veelzijdig
 Waterafstotend
 Weefsel: 27 draden/inch²

tesa® Standaard  
ducttape 74613

Waar?  Op gladde en gestructureerde 
ondergronden in de bouw, bijv. beton en 
metselwerk (belangrijk: voer altijd een 
testhechting uit)

Waarom?  Bevestigen en verbinden van afdek- en 
beschermingsmaterialen. Voor bundelen 
en markeren

Resultaat Veilig, betrouwbaar vasthouden

Pro-tip 

De perfecte peeling
Vier factoren dragen bij aan een perfecte 
verwijdering:

1. De juiste hoek{
  Trek altijd onder een scherpe hoek ten opzichte 

van het oppervlak. Idealiter in een hoek van 45°. 
Hoe groter de hoek, hoe groter de kans dat er 
resten op het oppervlak achterblijven.

 
2. De juiste snelheid
  Trek nooit plotseling heel snel! Werk langzaam en 

gelijkmatig om het risico op scheuren of lijmresten 
te minimaliseren.

3. De juiste omgevingstemperatuur
  De oppervlaktetemperatuur moet minimaal 5°C 

zijn, anders worden het dragermateriaal en de lijm 
broos. Dit verhoogt zowel de neiging tot scheuren 
van de tape als het risico op lijmresten.

4. De juiste tijd
  Idealiter direct nadat de verf is uitgehard, maar 

voordat deze volledig is opgedroogd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideale triggerhoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kritisch: hoek is te groot. 
Risico op lijmresten.

> 45 °

45 °
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Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 50 33 x 100*

Rollen IP/PU – / 18 – / 12

PU/Pallet 70 48

Kleuren

12 weken
kg8 maanden

Langdurige, weerbestendige 
bevestigingen

Reparaties van transparante 
oppervlakken en 
oppervlaktebescherming

 Zeer sterke hechting
 Transparant
 Weer- en UV-bestendig tot 12 maanden
 Geurloos

  Zeer goed bestand tegen weersinvloeden 
en veroudering

 Ideaal voor het verbinden van bouwzeilen en folies
 Speciaal ontworpen voor het verlijmen van LDPE-fi lms 
 UV-bestendig gedurende 8 maanden

tesa® Transparante 
textieltape voor buiten 4665

tesa® Transparante PE 
reparatietape 4668

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken 

Waarom?  De transparante tape is bijna onzichtbaar 
en extreem robuust 

Resultaat  Duurzame en weerbestendige 
verbindingen 

Waar?  Kunststoff en en soortgelijke 
oppervlakken

Waarom?  Bijzonder slijtvast en bestand tegen 
chemische invloeden

Resultaat  Sterke, robuuste en bijna onzichtbare 
reparaties

Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 48

Rollen IP/PU 6 / 24

PU/Pallet 48

Kleuren

12 maanden *zonder gedrukt label

ZEER
STERK
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Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 50 50 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36 6 / 36 6 / 24

PU/Pallet 48 36 32

Kleuren

CL

ASS B1

GER MANYDIN 4102

Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 50 50 x 50 50 x 75

Rollen IP/PU 6 / 36 6 / 36 6 / 24 4 / 16

PU/Pallet 48 36 32 32

Kleuren

CL

ASS B1

GER MANYDIN 4102

50µm

tesa® Aluminium Tape 
Universal 30 μm 63632

tesa® Aluminium Tape 
Strong 50 μm 63652

Waar?  Op isolatie, buizen en metalen 
oppervlakken

Waarom?  Elektrisch en thermisch geleidend, 
refl ecteert thermische straling  

Resultaat  Permanent afgedichte en geïsoleerde 
oppervlakken 

Waar?  Op isolatie, buizen en metalen 
oppervlakken

Waarom?  Elektrisch en thermisch geleidend, 
refl ecteert thermische straling  

Resultaat  Permanent afgedichte en geïsoleerde 
oppervlakken 

Permanente afdichting van isolatie 
en leidingen

Permanente afdichting van isolatie 
en leidingen

 Geschikt voor permanente toepassingen
 Soepel, past zich aan oneff en oppervlakken aan
 Elektrisch en thermisch geleidend
  Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling; 

vlamvertragend en temperatuurbestendig
 Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
 Gemakkelijk afscheurbaar

 Geschikt voor permanente toepassingen
 Extreem robuust, voor professioneel gebruik
 Elektrisch en thermisch geleidend
  Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling; 

vlamvertragend en temperatuurbestendig
 Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C

50 μm
FILM

30 μm
FILM
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Of het nu gaat om het leggen van vloeren en tapijten of montage- 
en installatiewerkzaamheden: de volgende producten zijn speciaal 
ontworpen voor uiterste precisie en efficiëntie, ongeacht de vereisten.

VLOERBEDEKKINGSTAPES
& MONTAGE



tesa® nr. en
productomschrijving Kleefk racht Verwijderbaar Bladzijde

51960
tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar       5 jaar 38

4939
tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar     2 weken 38

4944 
tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent         – 39

64620 
tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent       – 39

66792
tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong         – 40

66728
tesa® PRO Mounting ACXplus MP         – 41

66952
tesa® PRO Mounting Mirror     – 42

66965
tesa® PRO Mounting Transparant       – 42

66751
tesa® PRO Mounting Outdoor         – 43

66714
tesa® PRO Mounting Slim     – 43

66743
tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster       – 44

66958
tesa® PRO Mounting Universal   – 44

66957
tesa® PRO Mounting PE     – 45

tesa® nr. en
productomschrijving Kleefk racht Reinigingskracht Bladzijde

60020 / 21
tesa® Permanente Lijmspray     – 46

60022
tesa® Permanente Lijmspray extra sterk         – 46

60040
tesa® Industriële Reiniger –         47

60042
tesa® Lijmverwijderaar –     47
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Welke tape doet wat bij het leggen 
en monteren van vloeren?
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Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 38 * 25 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36 8 / 48 6 / 36

5 jaar*

Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36 6 / 24

2 weken*

Het leggen van textieltapijten 
en PVC-vloeren

Krachtige hechting van tapijten 
voor bijvoorbeeld beurzen en 
tentoonstellingen

 Met de hand afscheurbaar
 Bijna residuvrije verwijdering
  Geschikt voor vloerverwarming

(tijdelijk 120°C, permanent 60°C)
 Oplosmiddel- en weekmakervrij
 Geschikt voor CV en PVC

 Met de hand afscheurbaar
 Bijna residuvrije verwijdering
 Diff erentiële hechting

tesa® Extra sterk 
dubbelzijdig – 
Verwijderbaar 51960

tesa® Universeel 
dubbelzijdig – 
Verwijderbaar 4939

*zonder gedrukt label

Waar?  Voor gebruik op alle gangbare vloeren 
(inclusief parket), behalve natuur- 
en kunststeen

Waarom?  Grotendeels bestand tegen veroudering 
en weekmakers (geen verkleuring van 
PVC/CV-vloeren)<

Resultaat  Vaste tapijten en vloerbedekkingen, 
verwijdering zonder resten

Waar?  Voor gebruik op alle gangbare vloeren, 
behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-
bekledingen

Waarom?   Hoge aanvangshechting, tot 14 dagen 
verwijderbaar, bijna residuvrij

Resultaat  Veilig vaste tapijten en vloeren
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Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36 6 / 24

Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 50 25 x 50 50 x 50 *

Rollen IP/PU 6 / 36 6 / 24 1 / 24

Voor het leggen van textieltapijten, 
ook naaldvilttapijten

Universele tape voor het vastzetten 
van tapijten en vloerkleden

 Met de hand afscheurbaar
  Kan ook worden gebruikt op tapijtruggen 

met een zware textuur

 Met de hand afscheurbaar
 Snelle, veilige en gemakkelijke hechting
 Zonder oplosmiddelen
 Ideaal voor gladde tapijtruggen

tesa® Extra sterke 
vloerbedekkingstape – 
Permanent 4944

tesa® Universele 
vloerbedekkingstape – 
Permanent 64620

*zonder gedrukt label

Waar?   Toepasbaar op alle gangbare vloeren, 
behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-
bekledingen

Waarom?  Vooral geschikt voor ruwe en vezelige 
oppervlakken

Resultaat Veilig vastgezette vloerbescherming

Waar?  Voor gebruik op alle gangbare vloeren, 
behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-
bekledingen

Waarom?  De zelfk levende tape wordt gekenmerkt 
door zijn hoge kleefk racht

Resultaat Permanent vastgezette tapijten
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Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19

Rollen IP/PU 12 / 72 10 / 60

*Niet UV-bestendig; geen direct contact met water

tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong 
 66792

Waar?  Op tegels, geverfd hout  
en de meeste kunststoffen

Waarom?  Het sterkste dubbelzijdige 
tape van tesa®

Resultaat  Betrouwbare grip, zelfs voor 
zware voorwerpen

Voor zware voorwerpen

  Ultrasterke grip tot 10 kg per 10 cm tape
 Voor platte voorwerpen tot 10 mm dik
 Ideaal zowel binnen als buiten*
 Snelle bevestiging zonder wachttijd

EXTREEM   

STERK



Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.

Alcoholho 5 Sec.
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Voor hoogwaardige hechting

  Industriële kwaliteit: Acrylaatschuim met “ACXplus MP”-
technologie

 Afdichtfunctie met bescherming tegen stof en vocht
  Bestand tegen temperatuurwisselingen  

en temperaturen van 5 tot 200°C
  Bestand tegen vocht, (bepaalde) chemicaliën, 

weekmakers en UV-licht

tesa® PRO Mounting  
ACX plus MP 66728

Waar?  Voor montage van materialen 
met verschillende oppervlakte-
eigenschappen

Waarom?  Veilige en permanente hechting door 
visco-elasticiteit

Resultaat Krachtige, duurzame verbindingen

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19

Rollen IP/PU 10 / 60 10 / 60

5

200

ELASTIC

VISCO

Pro-tip 

Boorvrije montage
Dankzij de montagetapes van tesa® hoef je geen 
boren, pluggen en schroeven meer te gebruiken en 
voorkom je schade aan ophangoppervlakken.

Het aanbrengen van de montagetapes is eenvoudig 
en gemakkelijk: na vier snelle stappen blijven je 
objecten stevig en betrouwbaar hangen!

  Reinig het oppervlak met gedena-
tureerde alcohol of ruitenreiniger 
om stof en vet te verwijderen. 

  Wacht tot het oppervlak droog is 
voordat je de montagetape aan-
brengt.

  Breng elke strook tape verticaal 
aan op het object.

  

   Druk stevig met de vingers naar 
beneden: de optimale kleefkracht 
wordt bereikt na vijf seconden 
druk.

 
 
  Verwijder de beschermfolie van 

het klevende oppervlak. 
  Let op: raak de blootgestelde 

lijmoppervlakken niet aan, omdat 
dit de prestaties van de lijm kan 
beïnvloeden.

.
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Bijna onzichtbare bijlage

 Transparant, dubbelzijdige zelfklevende tape
 Sterk en extra dun: slechts 0,2 mm dik
 Langdurige temperatuurbestendigheid tot 100°C
  Ideaal voor gladde oppervlakken zoals glas of tegels

tesa® PRO Mounting  
Transparant 66965

Waar?  Voor platte voorwerpen binnen en buiten
Waarom?  Bestand tegen vocht, weekmakers  

en UV-licht
Resultaat  Indrukwekkende, bijna onzichtbare 

hechting  

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19 25 x 19

Rollen IP/PU 12 / 72 12 / 72 8 / 48

Voor spiegels en platte voorwerpen

  Langdurige hechting van spiegels  
(tot 70 × 70 cm en 4 mm dik)

  Hecht op tegels, geverfd hout, fineer, glas,  
staal en vele metalen en kunststoffen 

  Hecht ook ruw met gladde oppervlakken

tesa® PRO Mounting  
Mirror 66952

Waar?  Ideaal voor badkamers en soortgelijke 
vochtige ruimtes 

Waarom?  Bestand tegen veroudering en vocht
Resultaat  Sterke grip, ook op tegels en glas

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19 10 x 19

Rollen IP/PU 12 / 72 16 / 96 16 / 96
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Voor buiteninstallaties

  Dubbelzijdige tape voor veilige bevestiging 
buitenshuis

  Hecht op tegels, metaal en de meeste kunststoffen
  Sterk en weerbestendig

tesa® PRO Mounting  
Outdoor 66751

Waar? Buitenshuis 
Waarom?  Waterdicht, UV-  

en temperatuurbestendig
Resultaat  Sterke hechting tot 1 kg per 10 cm tape

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19

Rollen IP/PU 12 / 72 10 / 60

Voor kabelgoten en decoraties

 Slechts 9 mm breed
 Sterke grip aan beide kanten 
 Gedeeltelijk aanpasbaar aan het oppervlak

tesa® PRO Mounting  
Slim 66714

Waar? Op verschillende binnenoppervlakken
Waarom?  Met slechts 9 mm dik, ideaal voor 

vloerplaten of kabelgoten  
Resultaat  Snelle, permanente fixatie 

Afmetingen en verpakking

m x mm 2 x 5 x 9

Rollen IP/PU 10 / 60

9mm
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Voor gestructureerde, 
gevoelige oppervlakken

  Professionele montagetape 
voor behang & pleisterwerk

 Permanente grip op gestructureerde oppervlakken
 Voor platte voorwerpen tot 10 mm dik

tesa® PRO Mounting 
Wallpaper & Plaster 66743

Waar?  Op gestructureerde, gevoelige 
oppervlakken

Waarom?  Speciaal ontworpen zelfk levende 
tapestructuur egaliseert 
onregelmatigheden

Resultaat  Perfecte grip op gips en behang 
(behalve vinyl- en textielbehang)

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19

Rollen IP/PU 10 / 60 10 / 60

Alleskunner voor binnen

  Dubbelzijdige montagetape met schuimdrager
  Voor lichtere objecten zoals imitatie stucwerk 

en plinten 
 Egaliseert licht ruwe oppervlakken
 Met de hand afscheurbaar

tesa® PRO Mounting 
Universal  66958

Waar?  Op gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Vervormbare schuimdrager met goede 
afschuifsterkte

Resultaat  Betrouwbare houvast voor lichtere voor-
werpen 

Afmetingen en verpakking

m x mm 1,5 x 19 5 x 19

Rollen IP/PU 12 / 72 8 / 48
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Afmetingen en verpakking

m x mm 25 x 12 25 x 19

Rollen IP/PU – / 24 – / 16

19mm

Duurzame montage

  Voor een verscheidenheid aan toepassingen, 
zowel binnen als buiten

 Sterke, onmiddellijke hechting
  Waterdicht, UV-bestendig, verouderingsbestendig, 

uitstekende koude schokabsorptie
 Voor verschillende oppervlakken, waaronder glas

Waar?  Voor POS- en beursstalendisplays, 
schapetiketten, kabelgoten, glasroeden 
en raamstrips

Waarom?  Direct houvast met maximale kracht
Resultaat Betrouwbare montage, stevige grip

tesa® PRO Mounting 
PE  66957

Optimale opslag
Zelfs als je ze niet gebruikt, kunt je ervoor zorgen dat 
je zelfk levende tapes optimaal presteren. Door een 
goede opslag blijft de kwaliteit behouden. Belangrijke 
aspecten: bewaartemperatuur en -duur.

Kies je product rekening houdend met de volgende 
punten:

  Zelfk levende tape veroudert veel sneller bij hoge-
re opslagtemperaturen. Ze mogen bijvoorbeeld 
niet achter voorruiten worden bewaard. Hoge tem-
peraturen veroorzaken schade, zoals degradatie 
van de lijm, wat kan leiden tot meer lijmresten bij 
verwijdering.

   Zelfk levende tape dat te lang of verkeerd is bewaard, 
kan de oppervlakken waarop het wordt aangebracht 
gemakkelijk beschadigen. 

  Als rollen tape na opslag te warm of te koud zijn 
om te worden aangebracht, dien je ervoor te 
zorgen dat de temperatuur vóór gebruik aan de 
omgevingstemperatuur (10 – 20°C) kan worden 
aangepast. Dit is vooral belangrijk voor toepassingen 
tijdens vorst of hoge temperaturen.

Pro-tip 
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Afmetingen en verpakking

ml 500

Stuks IP/PU – / 12

Waar?  Op veel materialen, bijv. papier, karton, 
vilt, stof, fi lms, folies, hout, leer etc.

Waarom?  Sterke, economische hechting door 
gemakkelijke dosering

Resultaat  Sterke, duurzame verbindingen

Waar?  Op veel materialen, bijv. kunststof, 
isolatie, vinyl, kunstleer, tapijt en rubber

Waarom?  Het vario-mondstuk maakt het mogelijk 
de de spray zowel verticaal als horizontaal 
te regelen

Resultaat  Bijzonder sterke, permanente bindingen

Afmetingen en verpakking

ml 300 500

Stuks IP/PU – / 12 – / 12

Veelzijdig, voor permanente hechting Extra sterke hechting op ruwe 
en oneff en ondergronden

  Snelle en nauwkeurige hechting van grote 
oppervlakken

 Sneldrogend, vochtbestendig
  Bestand tegen mechanische en thermische belasting

 Sterke bindingen en goede temperatuurbestendigheid
 Goede hechting op niet-polaire oppervlakken
 Instelbare sproeibreedtes
   Dikke plakstrip met minimale overmatige verneveling

tesa® Permanente 
Lijmspray 60020 / 21

tesa® Permanente 
Lijmspray extra sterk 60022
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Afmetingen en verpakking

ml 500

Stuks IP/PU – / 12

Afmetingen en verpakking

ml 200

Stuks IP/PU – / 12

Waar?  Glas, metalen oppervlakken (bijv. 
machineonderdelen) kunststoff en 
(controleer voor gebruik op tolerantie)

Waarom?  De spray kan worden aangebracht op 
verborgen, moeilijk bereikbare plaatsen

Resultaat Schone oppervlakken

Waar?  Oppervlakken van glas, 
metaal en kunststof

Waarom?  Uitstekende reiniging van machines 
en vele andere oppervlakken

Resultaat  Betrouwbare verwijdering van de meest 
hardnekkige lijmresten

Reiniging en voorbereiding 
van oppervlakken vóór verlijming

Verwijderen van lijmresten

  Ruikt aangenaam, verdampt zonder residu achter te 
laten

  Lost hardnekkige vervuilingen zoals was-, olie-, vet- en 
siliconenresten op

  Ruikt aangenaam, verdampt zonder residu achter te 
laten

  Verwijdert betrouwbaar resten van bijv. etiketten en 
tape, evenals vet, teer, hars en andere vervuilingen

tesa® Industriële Reiniger
 60040

tesa® Lijmverwijderaar
 60042



48

Het is essentieel om werkgebieden en gevarenzones te markeren en te 
beveiligen. Onze oplossingen zijn snel en niet over het hoofd te zien.

ELEKTRISCHE ISOLATIE
VEILIGHEID EN



tesa® nr. en
productomschrijving Kleefk racht Slijtvastheid Productdikte Bladzijde

60950–53 
tesa® Anti Slip-tapes                         50

4169
tesa® Permanente markeringstape                     50

60760
tesa® Markeringstape               51

58137
tesa® Signaaltape Niet-klevend – –   51

4163
tesafl ex® Premium Multi-purpose Tape     –     52

53988
tesafl ex® Elektrische isolatietape       –     52

4600
tesa® Xtreme Conditions – –         53

60077
tesa® dampremmende tape         –         53
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Welke tape doet wat bij markering & isolatie?

Ve
ili

gh
ei

d 
en

 
el

ek
tri

sc
he

 is
ol

at
ie



50

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36

Kleurens

Afmetingen en verpakking

Réf. 60950 60951 60952 60953

m x mm 15 x 25 15 x 50 15 x 100  15 x 50 15 x 25 15 x 25

Rollen IP/PU 6 / 36 3 / 18 3 / 9 3 / 18 6 / 36 6 / 36

Kleurens *

*Fluorescerend

Voor het antislip afwerken van treden Hoogwaardige, robuuste en duurzame 
vloermarkeringen

tesa® Anti Slip-tapes
60950 – 53

tesa® Permanente 
markeringstape 4169

  Bestand tegen UV, temperatuur, (zout)water 
en detergenten

  Bijzonder slijtvast, duurzaam en robuust
 Uitstekende grip

  Hoge kleefk racht, UV- en weerbestendig
  Stevige en robuuste PVC-drager, heftruckveilig
  Kan worden gebruikt als vloermarkering of 

waarschuwingstape, afh ankelijk van kleurkeuze

Waar?  Op trappen, ladders, opritten etc
Waarom?  Antislip zelfk levende tape garandeert 

een veilige opstap waar risico op 
uitglijden bestaat

Resultaat  Antislip, met kleur gemarkeerde treden

Waar?  Gladde en licht gestructureerde vloeren, 
zoals transportroutes en speelruimtes

Waarom?  Snelle, zichtbare afb akening van binnen- 
en buitenwerkplekken

Resultaat  Betrouwbare, stabiele vloermarkeringen
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Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36

Kleurens

Afmetingen en verpakking

m x mm 100 x 80

Rollen IP/PU 4 / 20

Kleuren

Vloermarkering en gevarenidentifi catie Afzetten van bouwplaatsen 
of gevaarlijke gebieden

tesa® Markeringstape
60760

tesa® Signaaltape 
Niet-klevend 58137

 Uitstekende hechting
 Robuuste PVC-tape met hoge slijtvastheid
 Met de hand afscheurbaar
  Kan worden gebruikt als vloermarkering of 

waarschuwingstape, afh ankelijk van kleurkeuze

  Rode en witte bedrukking aan beide zijden
 UV-stabiel voor 3 maanden
 Robuuste PE-folie
 Recyclebaar

Waar?  Gladde en licht gestructureerde 
oppervlakken

Waarom?  Goed zichtbare gevarenmarkeringen op 
mobiele en stationaire objecten

Resultaat  Stabiele markeringen voor een hoge 
mate van veiligheid in werkomgevingen

Waar?  Bouwplaatsen, onafgewerkte ingangen 
of rond nieuw ingezaaide gazons

Waarom?  Snel markeren en afzetten van gesloten 
gebieden

Resultaat  Duidelijk gemarkeerde/zichtbare 
gevarenzones en gebieden waarvoor 
beperkingen gelden
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Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 15 10 x 19 20 x 19 25 x 19 33 x 19 25 x 25 25 x 50

Rollen IP/PU 10 / 250 10 / 250 10 / 200 10 / 200 10 / 200 10 / 200 4 / 64

Kleurens

Afmetingen en verpakking

m x mm 33 x 19 33 x 50 33 x 15 * 33 x 25 * 33 x 30 *

Rollen IP/PU 5 / 120 3 / 36 10 / 120 6 / 72 5 / 60

Kleurens

*zonder gedrukt label

Voor isolatie en markering 
van elektrische installaties

Elektrische installatie en 
reparatiewerkzaamheden

 Sterke hechting
 UV- en temperatuurbestendig (tot 105°C)
 Diëlektrische sterkte: 7.000 volt
 Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

 Hoge doorslagspanning: tot 7.000 volt
 Temperatuurbestendig tot 90°C
 Verkrijgbaar in negen verschillende kleuren
 Certifi caten: IEC 60454-3-1, VOC en andere

tesafl ex® Premium 
Multi-purpose Tape 4163

tesafl ex® Elektrische 
isolatietape 53988

Waar?  Alle gangbare kabelmaterialen en aders
Waarom?  Universele reparatie- en multifunctionele 

tape
Resultaat  Duidelijk zichtbare markeringen

Waar?  Op alle gangbare kabelmaterialen en staal 
– ook bij lage temperaturen

Waarom?  Dik dragermateriaal, hoge fl exibiliteit en 
uitstekende kleefprestaties   

Resultaat  Veilige isolatie van alle soorten kabels, 
duidelijke markeringen en sterke 
kabelbundels



Afmetingen en verpakking

m x mm 3 x 25 10 x 25 10 x 50

Rollen IP/PU – / 16 – / 7 – / 3

Kleurens

Snelle reparatie van lekken en isolatie 
van leidingen

 Onmiddellijke hermetische afdichting
 Zelf-lassen
 Diëlektrische sterkte: 8.000 volt
 Ook onder water te gebruiken
  Extreem bestand tegen chemicaliën en vloeistoff en, 

UV-straling en hoge/lage temperaturen

tesa® Xtreme Conditions
4600

Waar?  Verschillende botte oppervlakken, 
waaronder vette, vuile of natte 
oppervlakken

Waarom?  De fl exibele siliconentape volgt het 
oppervlak perfect  

Resultaat  Permanente, absoluut veilige 
afdichtingen
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Afmetingen en verpakking

m x mm 10 x 15 10 x 19 20 x 19 25 x 19 33 x 19 25 x 25 25 x 50

Rollen IP/PU 10 / 250 10 / 250 10 / 200 10 / 200 10 / 200 10 / 200 4 / 64

Kleurens

Voor dampschermen, overlappingen, 
voegen en naden

 Extreem hoge hechting
 Extreem bestand tegen veroudering
 Eenvoudig, effi  ciënt en tijdbesparend in gebruik
  Gecertifi ceerd volgens Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE 

(P-Mark) en SINTEF

tesa® dampremmende 
tape 60077

Waar?  Op de meeste dampremmende fi lms 
voor nieuwbouw of dakrenovatie

Waarom?  Voor het permanent afdichten van 
overlappingen, voegen enz.

Resultaat Veilige, langdurige hechtingen

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 50

Rollen IP/PU – / 12

Kleuren
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Of het nu gaat om het verpakken van beschermfolie of het bundelen van 
ongebruikte materialen, onze professionele oplossingen bieden een breed 
scala aan toepassingen.

VERPAKKING



tesa® nr. en
productomschrijving Kleefk racht Scheurvastheid Bladzijde

4124 
tesa® Premium PVC-verpakkingstape             56

4100 
tesa® PVC-verpakkingstape             56

4024
tesa® Comfort PP verpakkingstape         57

6400 
Dispenser voor verpakkingstape – – 57

55

Welke tape doet wat bij het verpakken en sealen?
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Afmetingen en verpakking

m x mm 66 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36

PU/Pallet 40

Kleurens

Afdichten van middelzware tot zware 
verzenddozen

 Sterke hechting, extreem scheurvast
 Bijzonder robuuste fi lmrug
 Geluidloos afrollen

tesa® Premium PVC-
verpakkingstape 4124

Waar?  Universeel gebruik op allerlei soorten 
kartonnen dozen

Waarom?  Universeel toepasbaar, met de hand 
of machinaal

Resultaat  Betrouwbare afdichting van dozen

Afmetingen en verpakking

m x mm 66 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36

PU/Pallet 40

Kleurens

Horizontaal Verticaal

Universele PVC-verpakkingstape 
met reliëff olie

 Stil en gelijkmatig afrollend
 Uitermate geschikt voor machinale handling
 Voor alle gangbare handdispensers

tesa® PVC-verpakkingstape
4100

Waar?  Op lichte en middelzware kartonnen 
dozen

Waarom?  Zeer hoge aanvangshechting maakt 
snelle hechting mogelijk

Resultaat  Goed verzegelde verzenddozen 
en allerlei soorten bundels
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Afmetingen en verpakking

m x mm 66 x 50

Rollen IP/PU 6 / 36

PU/Pallet 66

Kleurens

Afmetingen en verpakking

mm Verpakkingstape tot 50 mm breed

Rollen IP/PU 1 / 20

PU/Pallet 12

Kleuren

Verzegelen van lichte tot middelzware 
verzenddozen

Voor de veilige en gemakkelijke 
behandeling van rollen verpakkingstape

 Geluidloos afrollen
 Zonder oplosmiddelen
  Zeer hoge weerstand tegen UV, veroudering 

en temperatuur
 Uitstekende grip

 Stabiele metalen behuizing
 Verstelbare rem
 Verborgen snijkant (bescherming tegen verwondingen)
 Zachte rubberen grip voor comfortabel gebruik 
 Onderdelenservice

tesa® Comfort PP 
verpakkingstape 4024

Dispenser voor 
verpakkingstape 6400

Waar?  Op lichte en middelzware kartonnen 
dozen

Waarom?  Zeer hoge aanvangshechting maakt 
snelle hechting mogelijk

Resultaat  Goed verzegelde verzenddozen 
en allerlei soorten bundels

Waar? Voor alle soorten pakketten
Waarom?  De robuuste en comfortabele 

handdispenser maakt een professioneel, 
effi  ciënt werkproces mogelijk  

Resultaat  Perfect afgesloten verpakkingen
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Hoge kwaliteit kost vaak wat extra, maar soms is de prijs doorslaggevend.
Hier vind je betaalbare mogelijkheden voor simpele klussen.

ALS HET DE PRIJS
IS DIE TELT



tesa® nr. en
productomschrijving

Hechting 
op gladde 

oppervlakken

Hechting 
op ruwe 

oppervlakken
Productdikte Handscheurbaarheid Bladzijde

4610 tesa® Basic Duct Tape                 61

tesa® nr. en
productomschrijving

Hechting 
op gladde 

oppervlakken

Hechting 
op ruwe 

oppervlakken
Kwaliteit van de 

verfrand
Hechtingsduur 

(binnen) Bladzijde

4325 tesa® 
tesa® Masking Tape Standard       3 dagen 60

51023 
tesa® Maskeertape       3 dagen 60

4403 / 4405
tesa Easy Cover® Standard       3 dagen 61

59

Welke tape doet wat onder 
de betaalbare alternatieven?

59
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Eenvoudige schilder- en 
maskeerwerkzaamheden, evenals 
fi xeren, markeren en verpakken

Afplakband voor algemene 
toepassingen

tesa® Masking Tape 
Standard 4325

tesa® Maskeertape 
51023

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

3 dagen alle schilderijen

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 19 50 x 25 50 x 30 50 x 38 50 x 50

Rollen IP/PU 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

PU/Pallet 36 36 36 36 36

3 dagen alle schilderijen

 Licht crêpe
 Snel en eenvoudig verwijderen
 Papieren drager met natuurlijke rubberlijm

  tesa® 51023 is een licht gerimpelde papiertape voor 
algemeen gebruik met een natuurlijke rubberlijm.

Waar? Op gladde oppervlakken
Waarom?  Praktische hechting voor eenvoudige, 

ongecompliceerde verfk lussen bij 
gematigde temperaturen

Resultaat  Goede verfranden voor standaard 
toepassingen

Waar?  Geschikt voor algemene toepassingen:
• bevestiging
• verzegelen,
• sluiting,
• lichte verpakking, enz.

Waarom?  Zeer eenvoudig schilderen en maskeren, 
evenals bevestiging, markering, 
verpakking, enz.

Resultaat  Goede verfranden voor standaard 
toepassingen
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Snel en goedkoop maskeren en 
beschermen van grote oppervlakken

Eenvoudige textieltape met goede 
kleefeigenschappen

tesa Easy Cover® 
Standard 4403 / 4405

tesa® Basic 
Duct Tape  4610

Afmetingen en verpakking

Materiaal Laag Papier

m x mm 25 x 550 25 x 1400 15 x 2600 20 x 180 20 x 300

Rollen IP/PU – / 25 – / 20 – / 20 – / 25 – / 20

PU/Pallet 72 48 48 72 48

3 dagen alle schilderijen

Papier

15mm

Afmetingen en verpakking

m x mm 50 x 50

Rollen IP/PU 6 / 24

PU/Pallet 48

Kleurens

mesh
18

 Voor toepassingen binnenshuis
 Schone verfranden
 Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
 Standaard folie met een dikte van 8 µm
 Standaardpapier met een dikte van 40 g/m²

 Hoge initiële hechting
 Gemakkelijk met de hand te scheuren
 Goede hechting op verschillende materialen
 Makkelijk uit te rollen
 Weefsel: 18 draden/inch²

Waar?  Veilig op vlakke ondergronden zoals 
plinten, vensterbanken, trappen en 
meubels 

Waarom?  De praktische 2-in-1 oplossingen tesa® 
Easy Cover Standard 4403 en 4405 
besparen tijd en geld

Resultaat  Eenvoudig gebruik en strakke verfranden

Waar?  Universeel gebruik in industrie en 
ambacht

Waarom?  Deze basis ducttape biedt een goede 
hechting op verschillende ondergronden

Resultaat  Veilige grip, ook op moeilijke, bijv. vuile 
oppervlakken
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   Maskering & bescherming binnenshuis
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

4333 tesa Precision Mask® Sensitive 80 µm 0,5 N/cm 5 % 32 N/cm
4334 tesa Precision Mask® 90 µm 1,8 N/cm 4 % 30 N/cm
4344 tesa Precision Mask® Standard 90 µm 1,7 N/cm 4 % 30 N/cm
4352 tesa® Maskeertape Premium binnen/buiten 120 µm 1,5 N/cm 12 % 37 N/cm
4338 tesa® High-Performance Mask 145 µm 3,5 N/cm 13 % 43 N/cm
4348 tesa® Krepp schilderstape 140 µm 3,3 N/cm 10 % 36 N/cm
4323 tesa® Krepp schilderstape 125 µm 3,0 N/cm 10 % 33 N/cm
4319 tesa® Maskeringstape voor krommingen 375 µm 4,5 N/cm 58 % 28 N/cm

60101 tesa® Glasvezeltape 185 µm 0,5 N/cm 5 % 50 N/cm
4365 tesa Easy Cover® Precision 90 µm 1,8 N/cm 4 % 30 N/cm
4402 tesa Easy Cover® Precision Standard 90 µm 1,7 N/cm 4 % 30 N/cm
4401 tesa Easy Cover® Precision Standard papier 90 µm 1,7 N/cm 4 % 30 N/cm
4451 tesa® Easy Cover Spray 90 µm 1,7 N/cm 4 % 30 N/cm
4368 tesa Easy Cover® Universeel 140 µm 3,4 N/cm 10 % 38 N/cm
4364 tesa Easy Cover® Paper 140 µm 3,4 N/cm 10 % 38 N/cm
4325 tesa® Masking Tape Standard 120 µm 206 N/cm 10 % 33 N/cm
51023 tesa® Maskeertape 110 µm 2 N/cm 10 % 33 N/cm
4403 tesa Easy Cover® Standard 120 µm 2,6 N/cm 10 % 33 N/cm
4405 tesa Easy Cover® Standard Paper 120 µm 2,6 N/cm 10 % 33 N/cm

   Maskering & bescherming buitenshuis
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

4440 tesa Precision Mask® voor buiten 110 µm 1,8 N/cm 5 % 35 N/cm
4411 tesa Easy Cover® UV Precision 110 µm 1,8 N/cm 5 % 35 N/cm
4435 tesa® Maskeertape voor buiten 145 µm 2,8 N/cm 12 % 38 N/cm
4621 tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik 126 µm 3,0 N/cm 22 % 54 N/cm
4370 tesa® UV Bouwbeschermingstape 310 µm 4,4 N/cm 10 % 60 N/cm
4363 tesa® Plastering Cloth Tape UV 310 µm 3,6 N/cm 11 % 60 N/cm
4398 tesa® Basic Outdoor Cloth Tape 260 µm 5,0 N/cm 20 % 55 N/cm
4373 tesa Easy Cover® UV Extra Sterk 310 µm 4,4 N/cm 10 % 60 N/cm
4369 tesa Easy Cover® UV 310 µm 3,6 N/cm 11 % 60 N/cm
4498 tesa® Easy Cover UV-basis 260 µm 5,0 N/cm 20 % 55 N/cm
4845 tesa® Professional PE Plastering Tape 120 µm 2,1 N/cm 360 % 15 N/cm
4843 tesa® Premium bepleisteringstape oranje 122 µm 1,2 N/cm 200 % 23 N/cm
67001 tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed 130 µm 1,6 N/cm 130 % 22 N/cm
66001 tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth 120 µm 2,0 N/cm 170 % 22 N/cm
60399 tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 120 µm 2,0 N/cm 170 % 22 N/cm
4836 tesa® Dubbelzijdige maskeringstape 130 µm 3,0 N/cm – 30 N/cm
4848 tesa® UV Oppervlakbeschermingstape 48 µm 0,8 N/cm 200 % 12 N/cm

   Reparatie
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

4651 tesa® Premium textieltape 310 µm 3,3 N/cm 13 % 100 N/cm
4688 tesa® Sterke PE gecoate textieltape 260 µm 3,4 N/cm 9 % 52 N/cm
4662 tesa® Betonband 230 µm 4,4 N/cm 18 % 30 N/cm

74662 tesa® Sterke ducttape 215 µm 8 N/cm 19 % 40 N/cm
74613 tesa® Standaard ducttape 175 µm 8 N/cm 13 % 40 N/cm

TECHNISCHE GEGEVENS
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* Eerste waarde = hechtkracht aan het vloeroppervlak (open zijde)  
Tweede waarde = hechtkracht aan de vloerbedekking (zijde met releasepapier).  
De verschillende hechtkrachten zorgen ervoor dat de lijm van het vloeroppervlak kan worden verwijderd.

   Reparatie
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

4665 tesa® Transparante textieltape voor buiten 215 µm 9,0 N/cm 27 % 43 N/cm
4668 tesa® Transparante PE reparatietape 140 µm 3,4 N/cm 500 % 20 N/cm

63652 tesa® Aluminium Tape Strong 50 μm 90 µm 9,0 N/cm 6 % 40 N/cm
63632 tesa® Aluminium Tape Universal 30 μm 65 µm 8,0 N/cm 3 % 25 N/cm
4610 tesa® Basic Duct Tape 150 µm 4,5 N/cm 20 % 30 N/cm

   Vloerbedekkingstapes & montage
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

51960 tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar 248 µm 4,7 / 9,0 N/cm* 80 % 30 N/cm
4939 tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar 235 µm 5,0 / 7,5 N/cm* 40 % 50 N/cm

4944 tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – 
Permanent 200 µm 14,5 N/cm 20 % 35 N/cm

64620 tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent 185 µm 9,5 N/cm 700 % 30 N/cm
66792 tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong 1150 µm 15 N/cm – –
66728 tesa® PRO Mounting ACXplus MP 800 µm 27 N/cm – –
66952 tesa® PRO Mounting Mirror 1150 µm 6,5 N/cm 200 % 10 N/cm
66965 tesa® PRO Mounting Transparant 205 µm 11,5 N/cm 50 % 20 N/cm
66751 tesa® PRO Mounting Outdoor 1140 µm 12 N/cm 500 % –
66714 tesa® PRO Mounting Slim 1000 µm 13,5 N/cm 180 % 10 N/cm
66743 tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster 1350 µm 25 N/cm – –
66958 tesa® PRO Mounting Universal 1050 µm 4,0 N/cm 200 % 7 N/cm
66957 tesa® PRO Mounting PE 1100 µm 4 N/cm 200 % 6 N/cm

Bestelnummer Spuitlijm Type lijm Tijd open Temperatuurbereik
60020 / 21 tesa® Permanente Lijmspray synthetisch rubber < 10 min –20 à +60 °C

60022 tesa® Permanente Lijmspray extra sterk synthetisch rubber < 20 min –30 à +80 °C

Bestelnummer Spuitreiniger Oplosmiddel Drijfgas
60040 tesa® Industriële Reiniger Isopropanol Propaan/Butaan
60042 tesa® Lijmverwijderaar Isopropanol Propaan/Butaan

   Veiligheid en elektrische isolatie
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

60950–53 tesa® Anti Slip-tapes 720 µm 5,8 N/cm 25 % –
4169 tesa® Permanente markeringstape 180 µm 1,8 N/cm 200 % 30 N/cm

60760 tesa® Markeringstape 150 µm 2,0 N/cm 220 % 33 N/cm
58137 tesa® Signaaltape Niet-klevend 30 µm – 382 % 8 N/cm
4163 tesaflex® Premium Multi-purpose Tape 130 µm 1,8 N/cm 250 % 30 N/cm

53988 tesaflex® Elektrische isolatietape 150 µm 2,5 N/cm 240 % 25 N/cm
4600 tesa® Xtreme Conditions 500 µm – 750 % 33 N/cm

60077 tesa® dampremmende tape 290 µm 12 N/cm – –

   Verpakking
Bestelnummer Producttitel Productdikte Hechting op staal Verlenging  

bij breuk Treksterkte

4124 tesa® Premium PVC-verpakkingstape 65 µm 3,2 N/cm 60 % 60 N/cm
4100 tesa® PVC-verpakkingstape 65 µm 2,2 N/cm 75 % 47 N/cm
4024 tesa® Comfort PP verpakkingstape 52 µm 3,0 N/cm 140 % 45 N/cm
6400 Dispenser voor verpakkingstape – – – –
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Of het nu in de catalogus, op de producten of in het schap is - onze kleurcode 
is altijd hetzelfde.
Zo vind je nog sneller de juiste tape.

Zichtbaar.
Crowner en zijwand:<

Van ver te zien
Gemakkelijk herkenbaar

Georganiseerd.
De navigatiestrook:
 Leidt het oog
Helpt bij snelle productlocatie

Informatief.
De zijfl appen:
  Toon belangrijke productvoordelen
 Bied een overzicht van het assortiment

    tesa® PROFESSIONAL

JOUW NAVIGATIESYSTEEM 
VOOR HET ASSORTIMENT
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Maskering 
& bescherming 
binnenshuis 
en buitenshuis

7 dagen
Hechting duur 
binnen

Dagen

3

14

Adhesie duur 
binnen en 
buitenshuis

alle schilderijen
Voor alle 
gangbare 
verf- en 
laksystemen

Ondergrond 
Verf- en 
lakranden

ScheurvastKlee� rachtThreadcount 
= sterke tape

Geschikt voor 
hechting naar 
bochten en 
cambers

Minimum 
verwerken 
temperatuur

Temperatuur-
bereik tijdens 
hechting

Hechting duur 
buitenshuis

Totale dikte

0,17 mmHorizontaal Verticaal

Relië� olie 
(dwars 
gegroefd)

Bandbreedte 
en fi lmdikte

Bandbreedte 
met Easy 
Cover-papier

Filmdikte 
30 µm

1. Bevestig de 
witte kant aan 
het oppervlak

2. Peel o�  witte 
voering

3. Bevestig 
beschermende 
fi lm naar roze 
kant

Makkelijk 
uitrollen

Hand- 
scheurbaar

Horizontaal Verticaal Schoon

Verwijdering  
zonder resten

Horizontaal Verticaal

Kan kruiselings 
worden 
gescheurd

Kan in de 
lengte worden 
gescheurd

ø 20 - 30 mm

Gemakkelijk 
te hanteren 
met een smalle 
verfroller

Reparatie

6 weken
Hechting duur 
buitenshuis

12 maanden
Weer- en UV-
bestendigheid

Makkelijk 
uitrollen

Temperatuur-
bereik tijdens 
hechting

Hand- 
scheurbaar

Threadcount 
= sterke tape

Totale dikte Zel� levend 
tape met 
releasepapier

Transparant 
duct tape

kg

Hoge rek bij 
breuk 

12 Wochen

Verwijdering 
zonder resten

CL

ASS B1

GER MANYDIN 4102

Vlamvertra-
gend volgens 
DIN 4102

UV-bestendig Vlamvertra-
gend

Verpakking

Stille uitrollenTotale dikte Scheurvast Verzegeling van 
kartonnen dozen die 
aan alle belastingen 
worden onderworpen

Horizontaal Verticaal

Relië�  lm

Veiligheid 
en elektrische 
isolatie

Weersbe-
stendig

UV-bestendigWeerbestendig 
in elk weer

Temperatuur-
bereik tijdens 
hechting

Totale dikteWaarschuwings- 
en signale-
ringstape

AntisliptapePermanent 
klevend, 
heavy-duty

Permanente 
vloermarke-
ringen

Acid-resistantKlee� racht

Gecertifi ceerde 
tape

Gekleurde 
markering

Diëlektrische 
sterkte

Voor voegen 
en naden

Vlamvertra-
gend

Diëlektrische 
sterkte

Gecertifi ceerde 
tape

Gecertifi ceerde 
tape

7 dagen
Hechting duur 
binnen

6 weken
Hechting duur 
buitenshuis

Hand- 
scheurbaar

Verwijdering  
zonder resten

Zeer 
veerkrachtig

Ook voor ruwe 
oppervlakken

Permanent

Vloerbedek-
kingstapes 
& montage

Reiniging van 
oppervlakken 
alvorens 
opnieuw te 
hechten

Voor sterke, 
blijvende 
banden

Voor bijzonder 
sterke, 
blijvende 
hechtingen

Betrouwbare 
verwijdering 
van lijmresten

Hechting 
van lichte tot 
middelzware 
materialen

Verdwijnt 
zonder resten 
achter te laten

Makkelijk 
verwijdering 
van 
zel� levende 
etiketten

Verstelbare 
sproeikop voor 
het regelen van 
de hoeveelheid 
lijm

Uitstekende 
reiniging 
van vele 
materialen/
machines

Hechting van 
lichte tot zware 
materialen / 
automobielsec-
tor

19mm

5

200

Moisture-
resistant

Voor gebruik 
buitenshuis

Zonder boren Voor gebruik 
binnenshuis

Voor zware 
voorwerpen

Slechts 9 mm 
breed

Slechts 19 mm 
breed

TransparantVoor behang 
& gips

Vooral elastisch

9mm ELASTIC

VISCO

Extreme hitte Snelle 
hechting

Geschikt 
voor vele 
ondergronden

Hoge 
klee� racht

Ook voor ruwe 
oppervlakken

PermanentUV-bestendig UV- en 
temperatuur-
bestendig

Bijzonder dunne 
zel� levende tape

INFORMATIE OVER PRODUCTTOEPASSINGEN
PICTOGRAMMEN GEVEN DUIDELIJKE
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Opmerkingen
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Opmerkingen
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tesa sa-nv
76 Chaussée de Ruisbroek
1180 Bruxelles

Tel: +32 (0) 2 525 08 11
Fax: +32 (0) 2 525 08 33
belgium.contact@tesa.com

tesa bv
Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum

Tel: +31 35 62 50 200
Fax: +31 35 62 50 240
tesa.operations@tesa.com

DE EERSTE HALTE VOOR PROFESSIONALS  
DIE HET BESTE WILLEN
Dringende deadline, lastige klus en veeleisende klanten: Klinkt je dat bekend in de oren? Vind de informatie die je nodig hebt in het 
professionele portaal van tesa®, zodat je altijd met vertrouwen de juiste beslissing kunt nemen - en een strak resultaat kunt leveren! tesa® is 
je partner als het perfect moet zijn.

Je snelkoppeling naar de beste professionele kennis:   www.tesa.com/fr-be/artisans-professionnels 
www.tesa.com/nl-be/vakmensen 
www.tesa.com/nl-nl/vakmensen


