
tesa Softprint® 52060
BigFoam
Produkto InformacijaĮ

Spaudos formos tvirtinimo juosta putų pagrindu fleksografinei spaudai

Produkto aprašymas
tesa® 52060 Softprint BigFoam yra 1500 µm storio abipusė juosta putų pagrindu, specialiai skirta tvirtinti plėvelių ir
popieriaus fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinėms spaudos formoms.Dėl vidutinio kietumo putų ji
ypač tinka aukštos kokybės rastriniams ir plokstumoms spausdinimo darbams.tesa® Softprint BigFoam privalumai
tesa® Softprint BigFoam yra stipriai susispaudžianti, todėl pagerinama spaudos kokybė ir padidinamas spausdinimo
greitis. Unikali tesa® Softprint BigFoam konstrukcija užtikrina, kad spaudos kokybė išlaikoma net didelių tiražų atveju.
Specialiais klijais užtikrinamas paprastas tvirtinimas, lengvas padėties keitimas ir nuėmimas nuo spaudos formos ir juostos,
nepaliekant klijų likučių. Spausdinimo metu užtikrinamas labai geras juostos ir spaudos formos sukibimas. Spaudos formos
tvirtai laikosi vietoje — nepakyla kraštai ir nejuda spaudos forma. struktūrinis PP dengiamasis sluoksnis tvirtinant spaudos
formą neleidžia susidaryti oro pūslelėms;

Application Fields
tesa® 52060 Softprint BigFoam yra 1500 µm storio kategorijos abipusė juosta putų pagrindu, specialiai skirta tvirtinti
plėvelių ir popieriaus fleksografinei spaudai naudojamoms fotopolimerinėms spaudos formoms.

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
• Klijų tipas padidinto lipnumo

akrilas

• Antiadhezinio sluoksnio tipas PP

Properties/Performance Values
• Kietumas vidutinė • Storio kategorija 1500
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Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=52060
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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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