
tesa® EasySplice 51948
Προϊοντος Information

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X

Product Description
Η EasySplice FilmLine Black X της tesa® είναι μια ολοκληρωμένη ταινία για εφαρμογές αιωρούμενης σύνδεσης που
αποτελείται από μαύρη επίστρωση ΡΕΤ και κόλλα επαφής πολύ υψηλής προσκολλητικότητας.

Η 51948 EasySplice FilmLine Black X είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για:

Εφαρμογές αιωρούμενης σύνδεσης στη φλεξογραφική εκτύπωση και βαθυτυπία για ευέλικτα υλικά συσκευασίας με
μεγάλο περιεχόμενο παραγόντων ολίσθησης.

Εφαρμογές
Βασικό χαρακτηριστικό προϊόντος
• Κόλλα επαφής πολύ υψηλής προσκολλητικότητας
• Μαύρη επίστρωση PET
• Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής

Οφέλη για τον πελάτη:
• Ανθεκτική απόδοση συνένωσης σε φιλμ υψηλής ολίθησης σε υψηλές ταχύτητες
• Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία του σημείου συνένωσης
• Εύκολος εντοπισμός απορριμάτων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές
• Υλικό φορέα PET
• Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ
• Συνολικό πάχος 115 µm

• Χρώμα μαύρο
• Χρώμα υποστρώματος λευκό με λογότυπο

tesa

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Αντοχή εφελκυσμού 70 N/cm
• Διάρκεια αποθήκευσης

(συσκευασμένο)
18 months

• Στατική διατμητική αντοχή μέτρια
• Κολλητικότητα πολύ καλή

Σε
λί

δα
 1 

απ
ό 

2 
– 

απ
ό 

25
/0

2/
23

 –
 e

l-G
R

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος  παρακαλώ επισκεφτείτε http://l.tesa.com/?ip=51948

http://l.tesa.com/?ip=51948


tesa® EasySplice 51948
Προϊοντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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