
tesa Softprint® 52117
Steel Master TP
Informaţii Produs

Bandă din spumă pentru fixarea plăcilor fotopolimerice (duritate moale) pentru printare in
policromie

Descriere produs
tesa® 52117 Softprint Steel Master TP este o bandă dublu adezivă, destinată în special fixării plăcilor fotopolimerice cu o
grosime de 1.14mm (0.045") sau 1.70mm (0.067"), folosite în tipărirea flexografică a etichetelor.

Spuma de duritate mică este soluţia ideală pentru serigrafie şi combinaţii.

Caracteristicile spumei
• Spumă cu grad înalt de comprimare, cu capacitate mare de regenerare pentru calitate excelentă a tipăririi
• Caracteristici de regenerare de lungă durată pentru serii extinse de tipăriri la viteză mare
• Toleranţe mici de grosime pentru pregătirea rapidă a tipăririi şi risipă redusă

Caracteristicile adezivului
• Fixare puternică pe cilindrul sau manşonul de oţel pentru suprimarea mişcărilor plăcilor
• Fixare suficient de puternică pe placă pentru evitarea ridicării capetelor sau mişcării plăcilor
• Putere de lipire constantă, controlată, pentru repoziţionare uşoară şi mai ales pentru desfacerea uşoară a plăcilor şi a

benzii
• Structură adezivă cu coeziune mare pentru desfacere fără reziduuri de adeziv

Caracteristici suplimentare
• Căptuşeala din polipropilenă previne formarea bulelor de aer în procesul de fixare a plăcii
• Marcajul roşu indică duritatea mică a spumei

Aplicații
tesa® 52117 Softprint Steel Master TP este o bandă dublu adezivă din spumă de 380µm (15 mil), proiectată special pentru
fixarea plăcilor fotopolimerice cu o grosime de 1.14mm (0.045") sau 1.70mm (0.067"), folosite în tipărirea flexografică a
etichetelor.

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 Spuma PE cu film

laminat
• Tipul adezivului acrilic vâscos

• Tipul căptuşelii polipropilenă
• Grosime totală 430 µm
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=52117
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Proprietăți / Valori de performanță
• Duritate moale
• Culoarea logo-ului roşu

• Tipul de grosime 380

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.
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