
tesa® 52307
Product Informatie

Voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen op samendrukbare sleeves

Product Omschrijving
tesa® 52307 is speciaal ontworpen voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen met
een dikte van 0,76mm (0,03") of 1,14mm (0,045") op samendrukbare schuimsleeves bij wide-web folie en papier
flexografische druk.

Deze oplossing voor het monteren van de plaat heeft aanmerkelijk verschillende hechtniveaus aan beide zijden van de
tape. Als gevolg daarvan is de kleeracht aan de open zijde sterk genoeg voor een betrouwbare hechting op het ruwe
oppervlak van de samendrukbare sleeve, terwijl de afgemeten hechting op de plaatzijde zorgt voor een nauwkeurig en
stabiel positioneren van de plaat zonder beweging of omhoog komen van de randen tijdens de drukgang.

tesa® 52307 blijft stevig bevestigd tijdens het demonteren van dunne platen van samendrukbare sleeves en kan
vervolgens gemakkelijk en zonder residu worden verwijderd.

Vanwege de verschillende samendrukbare coatings die verkrijgbaar zijn (rubber, schuim, PU), wordt aangeraden om
individuele toepassingstests te doen met tesa® 52307 voor het volledig bij de productie wordt gebruikt.

Toepassing
tesa® 52307 is speciaal ontworpen voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen (0,76mm [0,030"] of 1,14mm
[0,045"]) op samendrukbare schuimsleeves bij wide-web folie en papier flexografische druk.

Technische informatie

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

Product Constructie
• Type voering film
• Drager PVC-folie

• Type kleefmassa acryl

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Diktecategorie 70
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=52307

http://l.tesa.com/?ip=52307
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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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