
tesa Softprint® 52015
Steel Master
Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi (keskikova) yhdistelmä- ja kompapainatukseen

Tuotteen kuvaus
tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen fotopolymeerilaattojen
kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Keskikova vaahto tekee siitä ihanteellisen ratkaisun painettaessa yhdistelmiä tai kompakteja pintoja.

Vaahdon ominaisuuksia
• Puristusta kestävä mainiosti palautuva vaahto varmistaa erinomaisen painojäljen.
• Palautumisominaisuudet kestävät pitkään suurissa painoksissa ja nopeuksissa.
• Alhainen paksuustoleranssi nopeuttaa kuntoonlaittoa ja vähentää hukkaa.

Liiman ominaisuuksia
• Avoin puoli tarttuu tiukasti terässylinteriin tai hylsyyn estäen laatan liikkumisen.
• Tarttuu tiukasti, jotta reuna ei nouse eikä laatta liiku.
• Erikoisliiman ansiosta korjaaminen asemoinnin yhteydessä sekä laatan ja teipin irrottamin helppoa.
• Liiman suuri koheesio mahdollistaa irrottamisen ilman liimajäämiä.

Muita ominaisuuksia
• Strukturoitu PP-suojakalvo estää ilmataskujen muodostumisen, kun levy asetetaan paikalleen.
• Keskikova vaahto on merkitty sinisellä värillä.

Hakemus
kaksipuolinen 380 µm:n tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen
fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

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

Tuotteen sisältö
• Suojamateriaalityyppi PP
• Selkäaineen materiaali PE vaahto ja

kalvolaminointi

• Liimatyyppi tarttuva akryyli
• Kokonaispaksuus 430 µm

Ominaisuudet
• Color of logo sininen
• Kovuus keskikova

• Paksuusluokka 380
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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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