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Divpusēja salaišanas līmlente

Produkta apraksts
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS ir divpusēja integrēta salaišanas līmlente, kas sastāv no gluda papīra un
modificētas sintētiskā kaučuka līmvielas.
Īpašas tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS iezīmes
• Ļoti augstas saķeres īpašības
• Ļoti laba lipšana pie PE un PP plēvēm
• Zems salaiduma biezums
• Apdrukājams starpslānis

Līmlentes novatoriskais sastāvs nodrošina šādas funkcijas:
• Šķelts atdalošais slānis drošai augšējās loksnes nofiksēšanai
• Līmvielas formula ar ļoti augstu saķeri izcilam kontaktam starp veco un jauno spoli
• Viena sadales loksne ar pielāgotām atvēršanas īpašībām rūpīgai jaunās papīra spoles/ruļļa atvēršanai, netraucējot

pārklāšanas procesu

Krāsa: Rozā

Lietojumi
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS ir īpaši piemērota:
• Salaidumiem gaitā fleksogrāfijas vai elastīga iepakojuma materiāla rotācijas dobspieduma nozarē, kā arī kritiskām

pamatnēm, piemēram, "elpojošajai' plēvei.

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 papīrs
• Līmvielas veids sintētiskais kaučuks

• Kopējais biezums 120 µm
• Krāsa rozā

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Stiepes izturība 30 N/cm • Uzglabāšanas laiks (iepakojumā)

< 25°C
18 months
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=51910
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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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