
tesa EasySplice® 51910
FilmLine PLUS
Toote Teave

Kahepoolne jätkamisteip

Toote kirjeldus
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS on kahepoolne teip materjali jätkamiseks masina töö ajal. Teip koosneb siledast
paberalusmaterjalist ja modifitseeritud sünteeskautšukil põhinevast liimainest.
Teibi tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS eriomadused
• Väga hea nakkuvus
• Väga head kleepuvuse väärtused PE- ja PP-kile korral
• Väike jätkamispaksus
• Prinditav alusmaterjal

Uuenduslik koostis laiendab teibi kasutusala:
• lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks
• väga heade nakkeomadustega liimaine koostis lõppeva laiu ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks
• üks kohandatud avamisomadustega lõhestatud riba uue rulli sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata

Värvus: roosa

Rakendused
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS sobib eelkõige:
• materjali jätkamiseks painduvate pakkematerjalide tööstuses fleksotrüki- või rotatsioonsügavtrükimasinate tööd

katkestamata, aga ka tundlike materjalide, nagu õhku läbilaskvate kilede korral

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal paber
• Liimi tüüp sünteeskummi

• Kogupaksus 120 µm
• Värvus roosa

Omadused / jõudlusväärtused
• Tõmbetugevus 30 N/cm • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C 18 months
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=51910
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Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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