
tesa Softprint® 52017
Steel Master
Produktové Informácie

Penová montážna páska (mäkká) pre kombinovanú tlač a tlač rastrov

Popis produktu
tesa® 52017 Softprint Steel Master je obojstranná penová páska určená výhradne na lepenie fotopolymérových platní o
hrúbke 1,70mm (0,067") alebo 2,54mm (0,100") vo flexografickej tlači etikiet.

Mäkká pena z nej robí ideálne riešenie pre kombinovanú tlač a tlač rastrov.

Vlastnosti peny
• Výborne stlačiteľná pena s vynikajúcou tvarovou pamäťou pre dokonalú kvalitu tlače
• Dlhotrvajúca charakteristika obnovy pre dlhé tlače s vysokou rýchlosťou
• Nízke hrúbkové tolerancie pre rýchlu prípravu tlače a redukciu odpadu

Vlastnosti lepenia
• Vysoká lepivosť na otvorenej strane k oceľovému valcu alebo k sleevu kvôli zabráneniu pohybu platní
• Vysoká lepivosť na tlačovú platňu kvôli zabráneniu zdvihnutia okraja alebo pohybu platne
• Nezvyšujúca sa lepivosť pre ľahké premiestňovanie a najmä pre ľahké demontovanie platne a pásky
• Veľmi kohézna štruktúra lepidla pre demontáž bez zostatkov lepidla

Ďalšie vlastnosti
• Štruktúrovaná PP-krycia vrstva zabraňuje tvorbe vzduchových bublín pri montáži platne
• Mäkká pena je označená červenými značkami

Aplikácia
tesa® 52017 Softprint Steel Master je obojstranná penová páska 380µm (15 mil) určená výhradne pre lepenie
fotopolymérových platní o hrúbke 1,70mm (0,067") alebo 2,54mm (0,100") vo flexografickej tlači etikiet.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Druh krycieho materiálu PP
• Materiál nosiča Polyetylénová pena

laminovaná fóliou

• Druh lepidla okamžite priľnavý
akrylát

• Celková  hrúbka 430 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Color of logo červená
• Kategória hrúbky 380

• Tvrdosť mäkký
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=52017

http://l.tesa.com/?ip=52017
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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