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Habosított kliséragasztó (középkemény) kombinációk és telitónusok nyomtatásához

Termékleírás
A tesa® 52015 Softprint Steel Master különösen flexografikus címke nyomtatásnál használt 1.70mm (0.067") vagy 2.54mm
(0.100") vastagságú fotopolimer klisék ragasztására tervezett kétoldalas habszalag.

A középkemény hab teszi ideális megoldássá kombinációk és teli tónusok nyomtatásához.

Hab tulajdonságai
• A hab nagymértékben összenyomható, kiváló helyreállási tulajdonsággal a kitűnő nyomtatási minőség érdekében
• Hosszan tartó helyreállási tulajdonság a kibővített és nagysebességű nyomtatáshoz
• Alacsony vastagsági tűréshatár a gyors nyomtatás előkészítés és a kevesebb hulladék érdekében

Ragasztási tulajdonságok
• A szabad oldalon erős tapadás az acélhengerhez vagy hüvelyhez a klisé elmozdulásának elkerülése érdekében
• Erős tapadás a kliséhez a szél felemelkedésének vagy a klisé elmozdulásának elkerülése érdekében
• Nem növekvő kötőerő a könnyű újrafelhelyezés és különösen a klisé és a szalag egyszerű leszedése érdekében
• Rendkívül kötött ragasztóanyag-szerkezet, a ragasztóanyag nyom nélküli visszaszedése érdekében

További tulajdonságok
• A strukturált PP-védőfólia megakadályozza a klisé felragasztásánál a légbuborékok keletkezését.
• A kék színű jelölés jelzi a középkemény habot

Alkalmazások
A tesa® 52015 Softprint Steel Master egy 380µm (15 mil) kategóriás kétoldalas habszalag, kifejezetten a flexografikus
címkenyomtatásban használt 1.70mm (0.067") vagy 2.54mm (0.100") vastagságú fotopolimer klisék montírozásához.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Liner típusa PP
• Hátlap anyaga film borítású PE hab

• Ragasztóanyag típusa akril ragasztó
• Teljes vastagság 430 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Color of logo kék
• Keménység közepes keménységű

• Vastagsági kategória 380
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=52015

http://l.tesa.com/?ip=52015
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Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=52015
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