
tesa® 64606
Produkt Information

Opspænding af plader i forbindelse med fleksografisk tryk, særligt postprint af korrugeret pap

Produktbeskrivelse
tesa® 64606 PV3 er en grøn, gennemsigtig, dobbeltklæbende, selvklæbende tape af 300 µm tykkelse, der består af et
bæremateriale af PVC og en gummiklæber.
tesa® 64606 PV3 er specialdesignet til montering af fotopolymerpklichéer i den fleksografiske trykindustri. Takket være
sine egenskaber er tesa® 64606 PV3 en særligt ideel løsning til montering af tape på klichén inden montering af hele
komposittet på cylinderen eller Mylarfilmen. Dette er almindelig praksis ved postprint af bølgepap.
Vedhæftning
• Høj vedhæftning og skridstyrke giver pålidelig montering, selv når materialet opbevares i længere perioder
• Høj vedhæftning og skridstyrke sikrer også, at der ikke opstår kantløft, selv under lange trykprocesser og ved høje
hastigheder
• På grund af de særligt optimerede klæbeegenskaber kan tapen og pladen nemt repositioneres under monteringen
Bæremateriale
• Det gennemsigtige bæremateriale gør, at markeringer forbliver klart tydelige
Dækpapir
• Det kreppede dækpapir forebygger luftbobler og sammenkrølning af tapen
• Dækpapiret er silikoniseret, hvilket giver nem påføring og ernelse

Ansøgning
tesa® 64606 PV3 specialdesignet til montering af fotopolymerplader i den fleksografiske trykindustri, særligt i forbindelse
med postprint af bølgepap.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale PVC-film
• Klæbertype Naturgummi

• Linertype Kreppet, silikoniseret
PP

Egenskaber
• Kategori for tykkelse 300
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=64606

http://l.tesa.com/?ip=64606


tesa® 64606
Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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