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Spaudos formos tvirtinimo juosta putų pagrindu: KLASIKINĖ gaminio konstrukcija

Produkto aprašymas
Dvipusė juosta putų pagrindu

Putų savybės:
• nedidelė storio tolerancija;
• ilgalaikės, nuolat atsinaujinančios savybės.

Klijų savybės:
• nedidelio lipnumo paviršius;
• geriausias spaudos formos prisiklijavimas;
• lengvas spaudos formos išmontavimas;
• pakankamas juostos prisiklijavimas prie movos šono.

Papildomos savybės:
• struktūruotas PP atskyriklis, siekiant užkirsti kelią oro kišenių susidarymui, kai tvirtinama spaudos forma.

Application Fields
1,14 mm (0,45") ir 1,70 mm (0,67") storio fleksografinės spaudos formų tvirtinimas ant plieno / aliuminio / PU ir pergamino
cilindrų.

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 PE putos, laminuotos

plėvele
• Klijų tipas padidinto lipnumo

akrilas

• Antiadhezinio sluoksnio tipas PP
• Bendras storis 550 µm

Properties/Performance Values
• Kietumas kieta
• Logotipo spalva žalia

• Storio kategorija 500
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=72428
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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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