
tesa® 52916
Produkta Informācija

Plānu fotopolimēra plākšņu montēšana uz kompresijas čaulām

Produkta apraksts
tesa® 52916 ir īpaši izstrādāta plašu montēšanai no plānām fotopolimēra plāksnēm (piem., 1.14 mm / 0.045" vai 1.70 mm /
0.067") uz kompresijas čaulām fleksogrāfiskajā drukāšanā. Tā ir divpusēja lente ar atšķirīgiem adhēzijas līmeņiem uz
abām tās pusēm. Čaulas puses līme nodrošina stingru piesaisti pie čaulas, bet plates puse līme ir īpaši pielāgota stingrai
piesaistei pie fotopolimēra plāksnēm, vienlaicīgi nodrošinot ērtu  plates pārvietošanu un noņemšanu.
Visi mūsu produkti plates montāžai uz kompresijas čaulas raksturojas ar ļoti plāniem plēves pamatmateriāliem, lai
neiedarbotos uz čaulas kompresijas raksturojumiem.

Lietojumi
Plates montēšana no plānām fotopolimēra plāksnēm (piem., 1,14 mm / 0,045" vai 1,70 mm / 0,067") uz kompresijas čaulām
fleksogrāfiskajā drukāšanā.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

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

Produkta sastāvs
• Starpslāņa materiāls PET plēve
• Līmvielas veids akrils

• Atdalošā slāņa veids pergamīns

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Biezuma kategorija 100

Atruna

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=52916

http://l.tesa.com/?ip=52916

