
tesa® 52330
Product Informatie

Plaatmontage in flexografische druk, met name golarton postprint

Product Omschrijving
tesa® 52330 is met name geschikt voor het monteren van de plaat bij golarton post-print dankzij zijn ideale
kleerachtkarakteristieken en de optimale eigenschappen van de rug.

Kleefeigenschappen
• Hoog gewicht van de kleefcoating voor het stevig bevestigen van ‘back ground’ platen
• De kleefeigenschappen maken tevens een betrouwbare verticale opslag van gemonteerde platen mogelijk

Eigenschappen van de rug
• tesa® 52330 is zeer flexibel, maar stabiel, dankzij het geweven materiaal van de rug en daarom uitermate geschikt voor

platen bij postprint van golarton
• De stabiliteit van de rug zorgt tevens dat de gemonteerde platen verticaal kunnen worden opgeslagen

Bijkomende eigenschappen
• tesa® 52330 heeft een crêpe voering om de vorming van luchtbellen tijdens het monteren van de plaat te voorkomen.

Toepassing
tesa® 52330 is met name geschikt voor het monteren van de plaat bij golarton post-print dankzij zijn ideale
kleerachtkarakteristieken en de optimale eigenschappen van de rug.

Technische informatie

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

Product Constructie
• Drager textiel
• Type kleefmassa natuurrubber

• Type voering crêpepapier

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Diktecategorie 380
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=52330

http://l.tesa.com/?ip=52330
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Disclaimer

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.
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