
tesa Softprint® 72428
FE
Produkta Informācija

Putu plašu montēšanas lente: KLASISKAIS produkta dizains

Produkta apraksts
Abpusēji pārklāta putu materiāla lente
Putu materiāla īpašības
• Neliela biezuma pielaide
• Ilgstošas pastāvīgas pārstrādājamības raksturojumi

Adhezīvās īpašības
• Zemas līpamības virsmas raksturojumi
• Vislabākā plates sasaistīšana
• Viegla plates demontāža
• Apmierinoša lentes piesaistīšanās pret čaulas pusi

Papildu īpašība
• Strukturēta PP odere, lai novērstu gaisa kabatu veidošanos, montējot plati

Lietojumi
1,14 mm (0,45'') un 1,70 mm (0,67'') fleksogrāfisko drukplašu montēšana uz tērauda/alumīnija/PU un pergamīna cilindriem

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 putu polietilēns ar

laminētu plēvi
• Līmvielas veids akrils ar pastiprinātu

lipšanu

• Atdalošā slāņa veids PP
• Kopējais biezums 550 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Cietība cieta
• Logotipa krāsa zaļa

• Biezuma kategorija 500
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Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?ip=72428
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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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