
tesa Softprint® 52015
Steel Master
Toote Teave

Vahtkumm fleksoteip (keskmine tugevus) kombineeritud- ja täispinnatrükimiseks

Toote kirjeldus
tesa® 52015 Softprint Steel Master on kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm (0,067") või 2,54 mm (0,100")
paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Keskmise kõvadukombineeritud vaht teeb sellest täiusliku lahenduse kombineeritud- ja täispinnatrükk.

Vahu omadused
• Ülihästi survetugev vaht, erakordne taastusmäär tagab suurepärase trükikvaliteedi
• Püsivad taastumisomadused võimaldavad teha mahukaid ja suure kiirukombineeritud trükitöid
• Väikesed paksustolerantsid tagavad trükkimise kiire ettevalmistuse ja vähendavad jäätmete hulka

Liimi omadused
• Avatud küljel on tugev ühendus terasvõlli või hülsiga, et vältida plaadi liikumist
• Tugev ühendus plaadiga takistab serva irdumist või plaadi liikumist
• Mittesuurenev ühendusjõud lihtsustab ümberpaigutamist ning eeskätt plaadi ja teibi lahtivõtmist
• Väga sidus liimistruktuur ei jäta teibi eemaldamisel liimijääke

Lisaomadused
• Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide teket plaadi kinnitamisel
• Sinine märgistus tähistab keskmise tugevukombineeritud vahtu

Rakendused
tesa® 52015 Softprint Steel Master on 380 μm (15 mil) paksusklassiga kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm
(0,067") või 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Kattepaberi tüüp PP
• Põhimiku materjal PE-vaht, kilega

lamineeritud

• Liimi tüüp rikastatud akrüül
• Kogupaksus 430 µm

Omadused / jõudlusväärtused
• Kõvadus keskmine-kõva
• Logo värv sinine

• Paksusklass 380
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=52015
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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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