
tesa Softprint® 52117
Steel Master TP
Produkt Information

Skumtape (blød) til montering af klichéer i forbindelse med kombinations- og rastertryk

Produktbeskrivelse
tesa® 52117 Softprint Steel Master TP er en dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af
fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14mm (0,045") eller 1,70mm (0,067") i forbindelse fleksografisk trykning af
etiketter.

Den bløde skum gør den til den ideelle løsning til kombinations- og rastertryk.

Skumegenskaber
• Yderst komprimerbar skum med overlegne genrejsningsegenskaber, der giver en fremragende trykkvalitet
• Vedvarende genrejsning af skummet ved trykforløb, der er langvarige eller foregår ved høje hastigheder
• Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig opstart af trykningen og mindre spild.

Vedhæftningsegenskaber
• Den åbne side har høj vedhæftning til til stålcylinderen eller sleeven, så klichébevægelser undgås
• Tilstrækkelig vedhæftning til klichéen til at undgå kantløft eller bevægelse af klichéen
• Ikke-stigende klæbekraft, der gør det nemt at repositionere og især at afmontere tynde klichéer
• Stor indre styrke på klæberen, så der ikke efterlader klæberester ved afmontering

Yderligere egenskaber
• Dækpapiret af struktureret PP forebygger dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres
• Rød farvemarkering indikerer blød skumkvalitet

Ansøgning
tesa® 52117 Softprint Steel Master TP er en 380µm (15 mil) dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet
til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14mm (0,045") eller 1,70mm (0,067") i forbindelse med
fleksografisk trykning af etiketter.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

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

Produktindhold
• Bæremateriale PE skum med

filmlaminering
• Klæbertype Modificeret akryl

• Linertype PP
• Total tykkelse 430 µm

Egenskaber
• Hårdhed Blød
• Color of logo Rød

• Kategori for tykkelse 380
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=52117

http://l.tesa.com/?ip=52117
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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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