tesa® 64602
Product Informatie

Plaatmontage in ﬂexograﬁsche druk, met name golarton postprint
tesa® 64602 PV3 is een transparante dubbelzijdige zellevende tape met een dikte van 100 µm / 4 mil, die bestaat uit een
PVC rug en rubber kleefmassa.
tesa® 64602 PV2 is speciﬁek ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen in de ﬂexograﬁsche drukindustrie.
Door zijn karakteristieken is tesa® 64602 PV2 bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van de tape op de plaat voor het
composiet op de cilinder of het Mylar folievel wordt gemonteerd, zoals algemeen gebruikelijk is bij golarton postprint.
Kleefstof
• Grote kleeracht en schuifsterkte voor een betrouwbare toepassing, ook als het composiet gedurende langere tijd
wordt opgeslagen
• De grote kleeracht en schuifsterkte zorgen ook dat de randen niet omhoog komen, zelfs niet bij lange drukgangen en
hoge snelheden
• Dankzij de speciaal geoptimaliseerde kleefeigenschappen kunnen tape en plaat tijdens het monteren gemakkelijk
verlegd worden
Rug
• Door de transparante rug zijn registermarkeringen duidelijk zichtbaar
Voering
• De crêpe voering voorkomt luchtbellen en opkrullende tape
• De voering is gesiliconiseerd, waardoor de tape gemakkelijk aangebracht en verwijderd kan worden

Voornaamste toepassing
tesa® 64602 PV3 is speciﬁek ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen in de ﬂexograﬁsche drukindustrie,
met name bij golarton postprint.

Technische informatie
De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor speciﬁeke doelen.

PVC-folie
100 µm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=64602

• Type kleefmassa
• Type voering

natuurrubber
crêpe
gesiliconiseerd PP
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Technische gegevens
• Drager
• Diktecategorie
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Disclaimer

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
http://l.tesa.com/?ip=64602
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tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als speciﬁcatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.

