
tesa® 64602
Tuote Tiedot

Kuvalaattojen kiinnitykseen fleksopainatuksessa, erityisesti aaltopahviteollisuudessa

Tuotteen kuvaus
tesa® 64602 PV3 on kaksipuolinen läpinäkyvä 100 µm paksu teippi, jossa on PVC-kalvo ja kumiliima.
tesa® 64602 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten. tesa® 64602 PV3
on ominaisuuksiensa vuoksi oikea ratkaisu, kun teippi kiinnitetään laattaan ja sen jälkeen sylinteriin tai Mylar-kalvooon
aaltopahvin painatusta varten.
Liima-aines
• Tiukka tarttuminen ja sivuttaisvetolujuus varmistavat luotettavan toiminnan myös pidemmän varastoinnin jälkeen.
• Tehokas tarttuminen ja suuri sivuttaisvetolujuus varmistavat, että reunat eivät nouse, vaikka painos tai nopeus on suuri.
• Erityisliima tekee mahdolliseksi asemoinnin helpon korjaamisen
• Kohdistusmerkit näkyvät selkeästi läpinäkyvän kalvon ansiosta.
Suojakalvo
• Krepattu suojakalvo estää ilmataskut ja teipin käpristymisen.
• Suojakalvo on käsitelty silikonilla, joten se on helppo irrottaa.

Hakemus
tesa® 64602 PV3 on kehitetty erityisesti fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatusta varten varsinkin
aaltopahville painettaessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PVC-kalvo
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Suojamateriaalityyppi krepattu, silikonoitu
PP

Ominaisuudet
• Paksuusluokka 100
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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