
tesa® 52310
Informaţii Produs

Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

Descriere produs
tesa® 52310 (transparentă), tesa® 52315 (galbenă), tesa® 52320 (albă) şi tesa® 52325 (roz) fac parte din gama tesaprint®
soluţii de fixare a plăcilor, fiecare dintr-o categorie de grosime diferită.

Caracteristicile tuturor celor patru benzi oferă o fixare facilă. De asemenea, structura căptuşelii din polipropilenă previne
formarea bulelor de aer. Plăcile sunt uşor de repoziţionat în timpul montării, dat fiind faptul că gradul complet de aderenţă
este atins doar în timpul tipăririi.

Aderenţa sporită şi rezistenţa bună la rupere a benzilor asigură evitarea ridicării capetelor sau mişcării plăcilor, chiar la
viteze mari şi serii extinse de tipăriri.La demontare, nu apar reziduuri de adeziv pe placă sau pe cilindru.

Totodată, tesa® 52310 este ideală pentru fixarea plăcilor fotopolimerice pe manşoane comprimabile.

Aplicații
Fixarea plăcilor fotopolimerice din procesul de tipărire flexografică, în special pe manşoane comprimabile

Informații tehnice (valori medii)

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

Compoziție produs
• Tipul căptuşelii polipropilenă
• Material suport folie de PVC

• Tipul adezivului cauciuc natural

Proprietăți / Valori de performanță
• Tipul de grosime 100

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
 1 

di
n 

1 –
 la

 d
at

a 
de

 13
/0

5/
23

 –
 ro

-R
O

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=52310

http://l.tesa.com/?ip=52310

