
tesa® 52315
Toote Teave

Fleksotrüki fotopolümeerplaatide fleksoteip

Toote kirjeldus
tesa® 52310 (läbipaistev), tesa® 52315 (kollane), tesa® 52320 (valge) ja tesa® 52325 (roosa) on tesaprint®-i plaatide
kinnituslahendused eri paksusklassidele.

Kõigi nelja teibi lahtikerimise omadused võimaldavad lihtsamat paigaldust. Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide
teket plaadi kinnitamisel. Plaate saab kinnitamise ajal lihtsalt ümber paigutada, sest teibi täielik nake tekib alles trükkimise
käigus.

Tänu heale nakketugevusele ja nihkekindlusele ei hakka plaat liikuma või serv irduma isegi suure kiiruse ja ulatusliku
trükimahu korral. Lahtivõtmise järel ei ole plaadil ega silindril mingeid liimijääke.

Rakendused
Fotopolümeerplaatide kinnitamine fleksotrükkimisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus
• Põhimiku materjal PVC-kile
• Liimi tüüp toorkummi

• Kattepaberi tüüp PP

Omadused / jõudlusväärtused
• Paksusklass 150
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=52315
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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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