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T-Emballage förenklar arbetslivet med smarta lösningar.
Det är viktigt att tänka arbetsmiljö för våra anställda såväl som våra återförsäljare och kunder. Därför försöker T-Emballage
alltid ha människan i fokus vid produktutveckling och smarta lösningar. Till exempel våra kontakttejper.
Smarta dubbelhäftande tejper för
montering utan extra lim, skruv eller spik.
Spara tid, spikar och klister med våra kontakttejper. Det finns tre varianter med olika
dimensioner för olika ändamål. Gemensamt för dem alla är tejperna har hög direktvidhäftning för en permanent montering

Häftämnet i våra kontakttejper är en
akrylatdispersion med Polyestertrådsförstärkning som är fritt från lösningsmedel,
klor och formaldehyd. Dessutom är det luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare och
med god åldringsbeständighet.
Silikonpappersremsa tas bort vid montage.

”

En god idé är att alltid
testklistra på tänkt underlag.

T-Standard och T-Special för smidig listmontering
T-Standard är bra för mjukare material som
mattlister, sockelremsor och andra mjukare
listverk med undersida av skumplast, syntet,
fleece m.m. Är det mattlister och hårdare
listverk (undersida av skumplast, syntet,
fleece, PVC, garn, träfiber, nålfilt) så är
T-Special ett gott val. Till både T-Standard
och T-Special ska underlaget vara fast som
murverk, metall, betong, keramik, cement,
plast, trä, färg-yta, tapeter och gips.
T-Lino till linoleummattor
T-Lino är som namnet kan anas, bra till mattlister i linoleum och homogena
PVC- eller gummilister. Tejpen behöver
fasta släta underlag som grundmålade ytor
och primerbehandlade ytor som spackel,
filler, betong, cement eller träfiberskivor.
Andra lämpliga underlag är också tegel,
metall, keramikplattor, gipsskivor, tapeter
eller målade ytor.

Tänk på:
• Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett och
silikon) samt tryck- och dragtåligt.
• Applicering sker med tryck, hårt tryck eller, om möjligt, slag
med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen. För
T-Lino gäller hårt tryck eller gummiklubba.
• Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
Kontakta gärna din lokala säljare eller kundtjänst om du vill veta
mer.
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