
tesa® 52330
Informaţii Produs

Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

Descriere produs
tesa® 52330 este ideală pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de postprintare a planşelor încreţite, datorită
caracteristicilor ideale de aderenţă şi proprietăţilor optime de susţinere.

Caracteristici de aderenţă
*Masă mare de strat aderent pentru a asigura fixarea sigură a plăcilor
*Proprietăţile de aderenţă asigură de asemenea depozitarea verticală a plăcilor fixate

Proprietăţi de susţinere
*tesa® 52330 este foarte flexibilă, şi totodată stabilă, datorită materialului de susţinere din material textil, fiind astfel ideală
pentru utilizate în procesul de postprintare planşelor încreţite
*Stabilitatea materialului de susţinere asigură de asemenea că plăcile fixate pot fi depozitate vertical

Proprietăţi suplimentare
• tesa® 52330 are o căptuşeală din hârtie creponată pentru prevenirea formării bulelor de aer în timpul fixării plăcilor

Aplicații
tesa® 52330 este ideală pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de postprintare a planşelor încreţite, datorită
caracteristicilor superioare de aderenţă şi proprietăţilor optime de susţinere.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs
• Material suport material textil
• Tipul adezivului cauciuc natural

• Tipul căptuşelii hârtie creponată

Proprietăți / Valori de performanță
• Tipul de grosime 380
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=52330

http://l.tesa.com/?ip=52330
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Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

Pa
gi

na
 2

 d
in

 2
 –

 la
 d

at
a 

de
 2

5/
02

/2
3 

– 
ro

-R
O

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=52330

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

