
tesa® 52320
Produkto InformacijaĮ

Spaudos formos tvirtinimo juosta fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinėms
spaudos formoms

Produkto aprašymas
tesa® 52310 (skaidri), tesa® 52315 (geltona), tesa® 52320 (balta) ir tesa® 52325 (rožinė) yra skirtingų storumo kategorijų
tesaprint® spaudos formos tvirtinimo juostų asortimentas.Dėl visų keturių juostų charakteristikų jas lengviau pritvirtinti.
Struktūrinis PP dengiamasis sluoksnis tvirtinant spaudos formą taip pat neleidžia susidaryti oro pūslelėms. Tvirtinimo metu
galima lengvai pakeisti spaudos formų padėtį, nes juosta visiškai prilimpa ir klijai tampa veiksmingi tik spausdinant.Dėl
tvirto šių juostų sukibimo ir didelio atsparumo šlyčiai užtikrinama, kad spaudos forma nepajudės ir kraštai nepakils net
esant dideliam greičiui ir spausdinant didelį tiražą. Nuimant nelieka klijų likučių nei ant spaudos formos, nei ant cilindro.

Application Fields
Fleksografinei spaudai naudojamų fotopolimerinių spaudos formų tvirtinimas.

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 PP

Properties/Performance Values
• Storio kategorija 200
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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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