
tesa® EasySplice® 51786
Detect Plus
produkta informācija
Universāla līmlente ar integrētu induktīvās detekcijas spēju

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus ir divpusēja integrēta līmlente līmēšanai mašīnas gaitā, kas sastāv no  aluminizēta
līdzenas pamatnes papīra un akrila līmes. tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus raksturojas īpaši
• Ļoti augstām pielipšanas īpašībām
• Ļoti augstu bīdes stiprību

*Īpaši labu termisko izturību
• Vislabāko pielipšanu uz pārklāta un nepārklāta papīra
• Nelielu  līmējuma vietas biezumu
• Drošu līmējuma vietas noteikšanu
• Vienmērīgu un vieglu uzklāšanu elastīgās pamatnes dēļ

Inovatīvais lentes sastāvs ietver šādas funkcijas:
• Rievota odere stingrai virsējās lapas fiksācijai
• Aluminizēta pamatne drošai līmējuma vietas noteikšanai
• Līmes formula ar ļoti augstām līmējamības īpašībām izcilai saistībai starp lentu no ruļļa gala un jaunu rulli
• Pieejama ar vienu vai divām sadalošajām joslām  ar  papīra pamatni vienmērīgai jauna papīra ruļļa atvēršanai, netraucējot

drukāšanas procesu
• Krāsa: Oranža

Pamata pielietojums
tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus ir īpaši piemērota:
• Līmēšanai mašīnas gaitā rulonu drukāšanas nozarē

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Tehniskie dati
• Starpslāņa materiāls aluminizēts papīrs
• Krāsa oranža/sudraba
• Kopējais biezums 110 µm

• Sagraušanas pagarinājums 6 %
• Stiepes izturība 36 N/cm
• Uzglabāšanas laiks (iepakojumā)

< 25°C
18 mēneši
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=51786

http://l.tesa.com/?ip=51786
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Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
http://l.tesa.com/?ip=51786
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