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Ki ne ismerné a feltűnő piros-kék logót, amely 
a tesa márkát jelöli, és Németországban 98%-os 
spontán felismerés jellemzi és 76%-os népsze-
rűségnek (gfk 2012) örvend, így az egyik leg-
erősebb brand a ragasztók piacán. A legenda 
1936-ban indult a tesafilm termékkel, de azóta 
nemcsak egy termék és egy logó, hiszen a Beiers-
dorf család tagjaként indult vállalat több mint 
7000 terméket és rendszermegoldást kínál az 
ipar, a kereskedők és lakosság számára. Vala-
mennyi termékben két dolog közös: megköny-
nyítik a folyamatokat, és jobb eredményhez 
vezetnek. A folyamatos, házon belüli termék-
fejlesztésnek köszönhetően a tesa termékei fel-
gyorsítják az újságnyomtatást, partnere az autó-

„Tudta-e” Ön?
Hogy a tesa legvékonyabb kétoldalas ragasztó sza 
lag ja mindössze 5 micron (1 micron = 1/1000mm) 
vastagságú, vagyis 10× vékonyabb egy emberi 
hajszálnál. Ezek elsődleges felhasználása az 
elektronikai ipar, például mobiltelefongyártás, 
ahol ma már csavarok helyett ilyen vékony ra
gasztószalagokat használnak. Az Ön által hasz
nált mobiltelefonban is nagy valószínűséggel 
van tesa ragasztószalag. Vagy említhetjük az 
okos, illetve fitnesz karórákat, amelyekben a 
szalagok extrém körülmények között is megbíz
hatóan működnek akár ütődés, izzadság vagy 
nedvesség esetén is.

Az öntapadó ragasztószalagok
Varga Zoltán 
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gyártásnak, elektronikának, optimalizálják a 
háztartások energiahatékonyságát, és biztonsá-
gi megoldásaival megakadályozza a termékha-
misítást. Ezenfelül gyógyhatású ragasztós tapa-
szokat fejlesztenek a gyógyszeripar és rendkívül 
nagy teljesítményű ragasztószalagokat az építő-
ipar számára. Természetesen ez csak néhány pél-
dája a több ezer felhasználásnak, említhetjük a 
közkedvelt havanna barna csomagolószalago-
kat, vagy a mesteremberek által méltán tisztelt 
festőszalagokat.

A tesa ernyőmárka 1941 óta tartja össze mind-
ezen öntapadó ragasztószalag applikációkat, il-
letve rendszermegoldásokat. Mára már a cég 
megmaradt a Beiersdorf csoport tagja, de függet-
len entitásként hamburgi központtal működik 
a világ 64 országában. Saját kutatólabor szolgál-
ja az évről évre kiadott új innovációkat, így fo-
lyamatosan igazodik a piaci elvárásokhoz, akár 
egyedi vevői igényekhez, amely a piaci sikerük 

és növekedésük egyik titka. Minden évben mint-
egy száz új termékkel vagy fejlesztéssel lép piacra 
a cég. 

A tesa Magyarországon 2002 óta szolgálja ki 
ügyfeleit, szerződött partnereit. A papír- és nyom-
daipari szakágazat négy nagy területen működik, 
a papírgyártás és -feldolgozás, a hagyományos 
rotációs ofszet- és flexónyomtatás, valamint a 
hullámlemezgyártás és -feldolgozás területén. 
Emellett más kapcsolódó piacokon is segítségére 
van a szakembereknek, így pl a hőpapírgyártás, 
a folyékony élelmiszer csomagolási alapanyagok 
vagy a háztartási és higiéniai papíráru gyártás.

A papír- és nyomdaipari ágazat a saját fejleszté-
sek mellett akvizíciókkal is szélesíti a portfólióját, 
így 2018-ban a cég felvásárolta a hollandiai szék-
helyű Polymount Twinlock divízióját, így a nép-
szerű kliséragasztó termékek mellett öntapadó 
sleeve megoldásokkal is támogatja a flexónyom-
dák munkáját. 



Elkötelezett kollégáink állnak rendelkezésre világszerte, így Önnél is, hogy személyre szabott támogatást 
adjunk a zökkenőmentes nyomtatáshoz a széles szortimentű FLEXO kliséragasztó termékeinkkel. Labora
tóriumainkban és üzemeinkben az Önök ötletei és javaslatai alapján dolgozzuk ki újabb ragasztókompo
nenseinket. 

További információért kérjük, keressenek bennünket, hogy egyedi támogatást adjunk és Önök is csatla
kozzanak a gond nélkül nyomtatók sorába!

TUDJA MI A TITKA  
A BOLDOG NYOMDÁSZNAK?
SZEMÉLYRE SZABOTT TÁMOGATÁS


