
Προετοιμασία Κλισέ και Ενεργοποίηση,  
Στερέωση και Αποσυναρμολόγηση μανικιών 
tesa Twinlock®

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΩΝ

1α.	 Ξεκινήστε	 τυλίγοντας	 πολλές	 φο-
ρές	 τα	 πανιά	 καθαρισμού	 γύρω	
από	το	μπλοκ	φελλού	με	την	τρα-
χιά	πλευρά	στην	εξωτερική	όψη.	

3α.	 Τοποθετήστε	 το	 μπλοκ	 φελλού	 με	 τα	 πανιά	 καθαρισμού	
πάνω	στο	μανίκι.	Χρησιμοποιήστε	σαν	σημείο	αναφοράς	τη	
σχισμή	ένωσης	(εγκοπή)	για	να	καταλάβετε	πότε	έχετε	κα-
θαρίσει.

3β.	 Χρησιμοποιήστε	την	τραχιά	πλευρά	του	υγρού	υφάσματος	
για	να	καθαρίσετε	αποτελεσματικά	το	μανίκι.	Αυτό	θα	αφαι-
ρέσει	όλη	τη	σκόνη	και	τη	βρωμιά	από	την	επιφάνεια	του	
μανικιού	tesa Twinlock®.

3γ.	 Αφαιρέστε	 τα	 βρώμικα	 πανιά	 καθαρισμού	 σκίζοντάς	 τα	
από	το	υπόλοιπο	ρολό.	

4.	 Αφήστε	το	μανίκι	tesa Twinlock®	να	στεγνώσει	για	1-2	λε-
πτά	πριν	τοποθετήσετε	τα	κλισέ	εκτύπωσης.

1β.	Συνιστούμε	 να	 τυλίξετε	 τα	 πανιά	
καθαρισμού	 γύρω	 από	 το	 μπλοκ	
τουλάχιστον	6	φορές.

2.		 Βρέξτε	τα	πανιά	καθαρισμού	με	το	
tesa Twinlock®	Activator.

Βεβαιωθείτε	 ότι	 έχουν	 αφαιρεθεί	 όλα	 τα	
υπολειπόμενα	σημάδια	από	το	βελτιωτικό	
πρόσφυσης.	

Εφαρμόστε	 πίεση	 με	 το	 πανί	 κατά	 τον	
καθαρισμό	του	μανικιού.	Επιθεωρήστε	το	
μανίκι	υπό	γωνία.
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1.		 Ελέγξτε	τα	κλισέ	σας	για	τραχιές	άκρες	ή	
γρέζια.	

	 Περικόψτε	τις	άκρες	με	τη	χρήση	του	κο-
πιδιού	(κεραμικό).	

	 Μην	ασκείτε	πίεση	και	κρατήστε	το	κοπίδι	
υπό	γωνία	45	μοιρών.

2.		 Καθαρίστε	το	πίσω	μέρος	του	κλισέ	εκτύ-
πωσης	με	το	tesa Twinlock®	Activator	πριν	
από	κάθε	στερέωση.	Οι	διαλύτες	που	χρη-
σιμοποιούνται	 στους	 επεξεργαστές	 των	
κλισέ	μπορεί	να	είναι	πολύ	λιπαροί	και	θα	
αφήσουνε	κατάλοιπα	στο	πίσω	μέρος	του	
κλισέ.	Τα	υπολείμματα	αυτά	μειώνουν	την	
πρόσφυση	 μεταξύ	 του	 κλισέ	 εκτύπωσης	
και	του	μανικιού	tesa Twinlock®.	

	 Είναι	 σημαντικό	 να	 καθαρίσετε	 το	 πίσω	
μέρος	 του	 κλισέ	 με	 το	 tesa Twinlock®	
Activator	πριν	από	τη	στερέωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΙΔΙ
 

ΤΡΑΧΙΕΣ ΑΚΡΕΣ / ΚΟΠΙΔΙ
 

Κοπίδι κάτω 
από το κλισέ

45° 
μοίρες
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ

1.		 Τοποθετήστε	τα	κλισέ	ανάποδα	πάνω	σε	ένα	τραπέζι.	
	 (Η	επιφάνεια	εκτύπωσης	προς	τα	κάτω)

2α.	 Κρατήστε	 το	 στυλό	 επίστρωσης	 ανάποδα	 και	 πιέστε	 έως	
ότου	η	επιφάνεια	να	είναι	υγρή	(προσέξτε	μη	πιέσετε	πάρα	
πολύ)!

2β.	 Εφαρμόστε	ένα	λεπτό	στρώμα	από	το	βελτιωτικό	πρόσφυ-
σης	 μετακινώντας	 τη	 φιάλη	 κατά	 μήκος	 των	 μπροστινών	
άκρων	του	κλισέ.	

	 Βεβαιωθείτε	 ότι	 εφαρμόζετε	 το	 βελτιωτικό	 πρόσφυσης	 σε	
όλο	το	πλάτος	του	κλισέ.	

	 Καθώς	είναι	διαφανές,	θα	πρέπει	να	το	ελέγξετε	υπό	γωνία	
για	να	βεβαιωθείτε	ότι	 το	έχετε	εφαρμόσει	ομοιόμορφα	σε	
όλη	την	επιφάνεια	του	κλισέ.	

•	 Αφήστε	το	primer	να	στεγνώσει	για	1-2	λεπτά.

2γ.	 Μπορείτε	επίσης	να	τοποθετήσετε	τα	κλισέ	το	ένα	πάνω	στο	
άλλο	(κλιμακωτά)	και	να	εφαρμόσετε	το	primer	σε	κάθε	άκρη,	
όπως	φαίνεται	στην	εικόνα.	

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	 το	primer	 είναι	 στεγνό	πριν	 κάνετε	 το	 ίδιο	
στην	άλλη	άκρη.	

•	 Αφήστε	το	primer	να	στεγνώσει	για	1-2	λεπτά	σε	κάθε	άκρη	

•	 Αποφύγετε	να	αγγίξετε	την	επιστρωμένη	επιφάνεια	πριν	την	
τοποθέτηση!
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ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

1.		 Αποφύγετε	να	αγγίζετε	την	επιστρωμένη	επιφάνεια,	όταν	
στερεώνετε	το	κλισέ.

2.		 Χρησιμοποιείτε	πάντα	έναν	κύλινδρο	κατά	τη	χειροκίνητη	
εφαρμογή	του	κλισέ.	Πιέστε	αργά	από	πλευρά	σε	πλευρά	
πάνω	από	το	κλισέ.
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ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΩΝ

1.	 Μετά	την	εκτύπωση,	αφαιρέστε	το	κλισέ	ως	συνήθως.	Μπο-
ρείτε	να	χρησιμοποιήσετε	ένα	εργαλείο	αποσυναρμολόγησης	
για	να	σηκώσετε	την	άκρη.	Σας	συνιστούμε	ακόμη	και	να	χρη-
σιμοποιήσετε	τα	νύχια	σας	για	να	σηκώσετε	την	άκρη.	

•	 Μη	χρησιμοποιείτε	ποτέ	αιχμηρά	εργαλεία.

2.	 Αφαιρέστε	το	κλισέ	υπό	γωνία	χωρίς	να	χρησιμοποιείτε	δύνα-
μη,	 ειδικά	 όταν	 χρησιμοποιείτε	 το	 βελτιωτικό	 πρόσφυσης,	
καθώς	αυτό	κάνει	την	άκρη	του	κλισέ	να	κολλά	σταθερά.

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και δε-
δομένα 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 εμπορευσιμότητας 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.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

Τα μανίκια tesa Twinlock® κόλλησαν 
κατά λάθος μεταξύ τους.

Ποτέ	μη	χρησιμοποιείτε	δύναμη	για	να	
διαχωρίσετε	τα	μανίκια	 tesa®Twinlock	
που	κόλλησαν	μεταξύ	τους.	

Τοποθετήστε	ένα	πανί	στο	πάτωμα	για	
να	αποφύγετε	τη	διαρροή.	

Ρίξτε	 μια	 μικρή	 ποσότητα	 (10ml)	
tesa®Twinlock	 Activator	 μεταξύ	 των	
μανικιών.	

Μπορείτε	επίσης	να	ρίξετε	νερό	μετα-
ξύ	των	μανικιών.	

Τώρα	χωρίστε	προσεκτικά	τα	μανίκια.	
Ελέγξτε	προσεκτικά	τα	μανίκια	για	τυ-
χόν	ζημιά	που	μπορεί	να	έχει	συμβεί.

Δεν	πρέπει	να	υπάρχουν	καθόλου	φυ-
σαλίδες	 αέρα	 κατά	 την	 τοποθέτηση	
στα	μανίκια	tesa Twinlock®.	

Υπάρχει	 αυστηρή	 πολιτική	 μηδενικής	
φυσαλίδας.	Αυτό	σημαίνει	ότι	δεν	πρέ-
πει	 να	 υπάρχει	 παγιδευμένος	 αέρας	
κάτω	από	το	κλισέ.	

Ανατρέξετε	στη	σελίδα	5	στα	σημεία	1	
και	2	για	το	πως	να	το	αποφύγετε.

		Όχι	Μαχαίρια!
												Όχι	Κόψιμο		
						των	μανικιών		
		tesa Twinlock®



tesa.gr

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

Το	σύστημα	διαχείρισης	μας	είναι	πιστοποιημένο	σύμφωνα	με	τα	
πρότυπα	ISO	9001,	ISO	14001,	και	ISO/TS	16949
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