
tesa® 52320
Product Informatie

Plaatmontagetape voor fotopolymere platen in flexografische druk

Product Omschrijving
tesa® 52310 (transparant), tesa® 52315 (geel), tesa® 52320 (wit) en tesa® 52325 (roze)
vormen een reeks tesaprint® oplossingen voor plaatbevestiging met ieder een andere diktecategorie.

De afwindkarakteristieken van alle vier de tapes maken een gemakkelijkere tapebevestiging mogelijk. De gestructureerde
PP-voering voorkomt tevens de vorming van luchtbellen tijdens het aanbrengen van de plaat. Platen kunnen gemakkelijk
verlegd worden tijdens de montage, omdat de volledige kleeracht van de tape pas gedurende de drukgang werkzaam
wordt.

De grote kleeracht en goede schuifsterkte van deze tapes zorgen dat er geen problemen zijn met beweging van de
plaat of omhoog komen van de randen, zelfs bij hoge snelheden en langdurige drukgangen. Bij het demonteren blijft
geen kleefstofresidu achter op de plaat of cilinder.

Toepassing
Montage van fotopolymere platen bij flexografische druk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PVC-folie
• Type kleefmassa natuurrubber

• Type voering PP

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Diktecategorie 200
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=52320

http://l.tesa.com/?ip=52320
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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