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Ürün Bilgisi

Fleksografik Baskı için Köpük Klişe Montaj Bandı

Product Description
tesa® 52060 Softprint BigFoam, özel olarak geniş enli fleksografik film ve kâğıt baskısında fotopolimer klişelerin montajı
için tasarlanmış 1500µm çift taraflı köpük banttır.

Orta sertlikteki köpüğünden ötürü, yüksek kalitede degrade ve zemin işlerin kombinasyonu için özellikle uygundur.

tesa® Softprint BigFoam aşağıdaki getirileri sunmaktadır:
• tesa® Softprint BigFoam yüksek derecede sıkıştırılabilirdir ve dolayısıyla daha yüksek baskı kalitesi ve çalışma hızları

sunmaktadır
• tesa® Softprint'in BigFoam ürününün benzersiz yapısı, uzayan baskı çalışmalarında dahi baskı kalitesinin korunmasını

sağlar
• Özel yapışkan, klişenin ve bandın kalıntı olmaksızın basit montajını, kolay yeniden konumlandırılmasını ve demontajını

sağlar
• Baskı sırasında çok iyi bir bant ve klişe bağı elde edilir. Klişeler sağlam bir şekilde yerlerinde kalırlar - herhangi bir kenar

kalkması veya klişe hareketi görülmez
• Desenli PP koruyucu klişe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler

Uygulama Alanları
tesa® 52060 Softprint BigFoam, özel olarak geniş enli fleksografik film ve kâğıt baskısında fotopolimer klişelerin montajı
için tasarlanmış 1500µm (60 mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme PE köpük
• Yapışkan türü güçlendirilmiş akrilik

• Koruyucu türü PP

Özellikler / Performans Değerleri
• Kalınlık kategorisi 1500 • Sertlik orta
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Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan
kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli
bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının
sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.
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