
tesa® 64606
Produkto InformacijaĮ

Spaudos formų tvirtinimas fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po spausdinimo ant
gofruoto kartono

Produkto aprašymas
tesa® 64606 PV3 yra žalios spalvos skaidri, dvipusė, savaime limpanti 100 µm / 4 mil storio juosta, turinti PVC pagrindą ir
kaučiuko klijų masės sistemą.

tesa® 64606 PV3 yra specialiai sukurta fotopolimerų formų tvirtinimui fleksografinės spaudos pramonėje. Dėl savo savybių
tesa® 64606 PV3 yra itin puikus sprendimas priklijuojant juostą prie spaudos formos, prieš pritvirtinant visą kompozitą ant
laikmens plėvelės; įprasta praktika darbams po spausdinimo ant gofruoto kartono.

Klijai
• Stiprus sukibimas ir atsparumas šlyčiai patikimam naudojimui netgi laikant įrenginį ilgesnį laiką.
• Stiprus sukibimas ir šlytis taip pat užtikrina, kad kraštai neatsiklijuos net spausdinant didesnį tiražą didesniu greičiu.
• Dėl specialiai optimizuotų klijų savybių juosta ir spaudos forma tvirtinimo metu gali būti lengvai perkeliamos.

Pagrindas
• Dėl skaidraus pagrindo aiškiai matomos registro žymos.

Atskyriklis
• Krepinis atskyriklis neleidžia patekti orui ir susisukti juostai.
• Atskyriklis yra silicintas, o tai reiškia, kad galima lengvai užklijuoti ir nuimti.

Application Fields
tesa® 64606 PV3 specialiai suprojektuota fotopolimero formų tvirtinimui fleksografinėje spaudoje, ypač darbams po
spausdinimo ant gofruoto kartono.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Product Construction
• Pagrindo medžiaga PVC plėvelė
• Klijų tipas natūralus kaučiukas

• Antiadhezinio sluoksnio tipas krepuotas,
silikonizuotas PP

Properties/Performance Values
• Storio kategorija 300
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Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus
taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių
tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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