
Η πίεση του χρόνου ή η δυσκολία στη συνένωση υποστρωμάτων φιλμ, μπορεί να 
οδηγήσουν σε πιθανά λάθη και να έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας 
του μηχανήματος, καθώς επίσης και υψηλότερο κόστος. Για να κάνουμε τη ζωή των 
χειριστών πιο εύκολη και για να διατηρήσουμε την εκτύπωση σε λειτουργία, έχουμε 
αναπτύξει τη νέα μας πολυστρωματική διαχωριστική ταινία.

Απόδοση χωρίς προβλήματα ακόμη  
και σε υποστρώματα με δυσκολία συνένωσης

Επένδυση με χάρτινο 
liner

Κόλλα από συνθετικό 
καουτσούκ

Υποστήριξη  
(PET ή Χαρτί)

Πολυστρωματική 
διαχωριστική λωρίδα

ΝΕΟ

Η tesa® EasySplice  
κάνει τη δουλειά! 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολο στην 
εφαρμογή 
Αντισταθμίζει πιθανά 
σφάλματα εφαρμογής

Αξιόπιστη απόδοση 
συνένωσης 
Ειδικά σε άνισα ρολά 
φιλμ

Υψηλότερη 
απόδοση 
Δεν απαιτείται 
επιπλέον καθαρισμός 
λόγω αιωρούμενων 
σωματιδίων



Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία συναρμολόγησης

Η σειρά ταινιών tesa® EasySplice FilmLine παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για 
διαφορετικά υποστρώματα, ώστε πάντα να εξασφαλίζεται αξιόπιστη απόδοση συγκόλλησης 
σε υψηλότερες ταχύτητες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  
ΓΚΑΜΑ

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά 
σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα παρέχονται από όσα γνωρίζουμε βάσει της 
πρακτικής μας εμπειρίας. Θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν είναι κατάλληλες για μια προδιαγραφή. Επομένως, η tesa SE δεν 
μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότη-
τας ή ικανότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο 
για συγκεκριμένο σκοπό και κατάλληλο για τη μέθοδο εφαρμογής του χρήστη. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, το προσωπικό 
τεχνικής υποστήριξης θα χαρεί να σας υποστηρίξει.

Από κάτω 
Εφαρμόστε την ταινία κάτω από το πρώτο 
στρώμα του κυλίνδρου της μεμβράνης.  
Στη συνέχεια αφαιρέστε το πάνω μέρος  
του liner.

Αφαιρέστε 
Κόψτε το φιλμ που περισσεύει ακολουθώ-
ντας τη γραμμή του υπόλοιπου τμήματος 
του liner.

Φινίρισμα 
Πριν από την επιτάχυνση του κυλίνδρου, 
αφαιρέστε προσεκτικά το κάτω μέρος  
του liner.

Από πάνω 
Εφαρμόστε το πρώτο στρώμα στην εκτεθει-
μένη κόλλα της ταινίας.

Προϊόν tesa® 51910 PV 7 tesa® 51918 PV 7 tesa® 51948 PV 17 tesa® 61958 PV 0

Υποστηρίζει: Χαρτί PET PET PET

Συνιστάται για: Standard μη πολικά φιλμ Παχιά και αιχμηρών  
άκρων φιλμ Υψηλής ολίσθησης φιλμ Standard μη πολικά φιλμ  

και μείωση αποβλήτων
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tesa.gr

tesa tape A.E.
Τηλ.: +30 210 6600 291
E-mail: hellas@tesa.com 

    Η Συνένωση Φιλμ
για κάθε Μετατροπή    
   είναι πλέον Εύκολη


