
tesa Twinlock®
1.	Πως	λειτουργεί	το	tesa Twinlock®;

 Απλώς καθαρίζοντας την επιφάνεια του Twinlock η 
κολλητική επίστρωση ενεργοποιείται ξανά και είναι 
έτοιμη να συγκρατήσει το επόμενο σετ κλισέ. Έχουμε 
μια σειρά από ειδικά ανεπτυγμένα υποστηρικτικά 
προϊόντα τα οποία θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση του 
tesa Twinlock®.

2.	Πόσο	διαρκεί	η	κόλλα	του	 
tesa Twinlock®;

 Η κολλητική επίστρωση είναι μόνιμη. Το tesa Twinlock 
αποτελείται από ένα πολυμερές που έχει το χαρακτη-
ριστικό να παραμένει κολλώδες για πάντα. 

 Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας πρέπει να 
επικαλύπτουν ξανά και ξανά τα μανίκια επειδή το 
μανίκι βάσης καταστρέφεται, ενώ το επίστρωμα του 
tesa Twinlock® λειτουργεί άψογα.

3.	Χρησιμοποιούμε	πολλές	διαφορετικές	
ταινίες.	Όταν	χρησιμοποιούμε	το	tesa 
Twinlock®	θα	έχουμε	την	ίδια	ευελιξία;

 Έχουμε τρεις διαφορετικές σκληρότητες: μαλακή, με-
σαία και σκληρή. Με αυτές τις σκληρότητες μπορείτε 
να εκτυπώσετε οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης σας 
δοθεί. Στην πραγματικότητα, το 85% όλων των μανι-
κιών που παράγουμε είναι μεσαίας σκληρότητας.

4.	Ποια	είναι	η	σύσταση	των	μανικιών	 
tesaTwinlock®

 Πάνω από το μανίκι βάσης εφαρμόζουμε ένα στρώμα 
από αφρό πολυουρεθάνης ανοιχτών κυψελών. Αυτό 
θα απορροφήσει τις αναπηδήσεις στην εκτύπωση. 
Εφαρμόζουμε το επίστρωμα tesa Twinlock® από 
πάνω από τον αφρό πολυουρεθάνης.

5.	Παράγετε	τα	μανίκια;

 Όχι, το μανίκι βάσης μπορεί να είναι από οποιονδή-
ποτε προμηθευτή μανικιών ή κυλίνδρων. Εάν προ-
τιμάτε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή μανικιών, 
μπορούμε να εφαρμόσουμε την επίστρωση tesa 
Twinlock® στα μανίκια ή τους κυλίνδρους του.

6.	Έχουμε	ήδη	πολλά	μανίκια.	 
Μπορούμε	να	σας	τα	στείλουμε	για	να	
τα	επιστρώσετε	με	tesa Twinlock®;

 Θεωρητικά αυτό είναι δυνατό, αλλά είναι πολύ μακριά 
από το ιδανικό. 

 
 Πρώτον θα πρέπει να στείλετε όλα τα μανίκια σε 

εμάς, μετά πρέπει να τα τρίψουμε για να εφαρμό-
σουμε τον αφρό πολυουρεθάνης και την επίστρωση 
Twinlock®.

 Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι σας παρέχουμε 
το ίδιο επαναλαμβανόμενο μήκος όπως πριν. Λόγω 
της παχιάς συσσώρευσης αφρού πολυουρεθάνης και 
επίστρωσης Twinlock®, θα πρέπει να φτιάξουμε το 
μανίκι ή τον κύλινδρο μικρότερο. Η καλύτερη στιγμή 
για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το tesa Twinlock® 
είναι όταν χρειάζεστε νέα μανίκια ή κυλίνδρους.

7.	Ποια	είναι	η	απόδοση	της	επένδυσης	
(ROI);  

 Ανάλογα με τις δικές σας συνθήκες, τα επαναχρη-
σιμοποιούμενα μανίκια tesa Twinlock® μεγιστοποιούν 
την απόδοση στην επένδυσή σας. Επικοινωνήστε με 
ένα εκπρόσωπο της εταιρείας για έναν υπολογισμό 
βάσει των προδιαγραφών των μανικιών σας. 

8.	Πως	πρέπει	να	αποθηκεύουμε	τα	μα-
νίκια/τους	κυλίνδρους;

 Μπορείτε να τα κρεμάσετε σε μια αποθήκη μανικιών. 

Δεν είναι απαραίτητο να τα τυλίξετε με κάτι, αρκεί να 
βεβαιωθείτε ότι τα μανίκια δεν είναι τοποθετημένα το 
ένα πάνω στο άλλο.

9.	Τι	θα	συμβεί	όταν	επιλέξουμε	 
να	αρχίσουμε	να	χρησιμοποιούμε	 
το	tesa Twinlock®;

 Σε κάθε αρχή συνεργασίας, ένα μέλος της ομάδας 
τεχνικής υποστήριξης της tesa Twinlock® θα σας 
επισκεφθεί και θα αποσυσκευάσει τα μανίκια tesa 
Twinlock® μαζί σας. Πρώτα θα εκπαιδεύσουμε το 
προσωπικό στη θεωρία και την πράξη, δουλεύοντας 
με όλες τις βάρδιες ώστε να βεβαιωθούμε, ότι όλοι 
καταλαβαίνουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν 
όταν δουλεύουν με το tesa Twinlock®. Στη συνέχεια, 
όλοι όσοι λάβουν την εκπαίδευση θα μπορούν να εκ-
παιδεύσουν νέους υπαλλήλους για το πως εργαζόμα-
στε με το tesa Twinlock®.
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