
tesa EasySplice® 51910
FilmLine PLUS
Ürün Bilgisi

Entegre yapıştırma bandı

Product Description
tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS bir kağıt destek ve modifiye sentetik kauçuk yapıştırıcıdan oluşan bir entegre
hareketli ekleme bantıdır.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS özellikleri
*Çok yüksek yapışma özellikleri
*Çok iyi PE ve PP yapışma değerleri
*Düşük ekleme kalınlığı
*Yazdırılabilir destek

Yenilikçi bant kompozisyonu aşağıdaki özellikleri içerir:
*Üst tabakaların güvenli tespiti için astar kesiti
*Eski ağ ve yeni makara arasındaki mükemmel temas için yüksek yapışma özelliklerine sahip yapıştırıcı formülasyonu
*Yazdırma işlemini tehlikeye atmadan yeni bir makaradınn düzgün açılışı için özel açılış özelliklerine sahip bir bölme şerit

Uygulama Alanları
tesa® 51910 EasySplice® Filmline PLUS bantlarının uygun olduğu alanlar;
-Hareketli esnek ambalaj malzemelerinde, flekso ya da tifdruk baskı sektöründe, hava geçiren film gibi kritik yüzeylerde
ekleme için kullanılır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme kâğıt
• Yapışkan türü sentetik kauçuk

• Toplam kalınlık 120 µm
• Renk pink

Özellikler / Performans Değerleri
• Çekme direnci 30 N/cm • Raf ömrü (paketli) 18 months
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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.

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.

Sa
yf

a 
2 

/ 2
 –

 it
ib

ar
en

 2
5/

02
/2

3 
– 

tr-
TR

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=51910

http://l.tesa.com/?ip=51910

