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En Yüksek Tram için Köpük Klişe Montaj Bandı (EkstraYumuşak)

Product Description
tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067")
kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttır.

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm'nin benzersiz özellikleri, özellikle daha sert dijital klişelerin kullanıldığı durumlarda,
en yüksek tram baskısı için ideal çözümü oluşturmaktadır. Ayrıca, ekstra tampon yastık bir yandan istenmeyen baskı
"sıçraması" etkilerini azaltırken, diğer yandan daha yüksek baskı hızlarına olanak sağlar.

Köpük özellikleri
• Ekstra yumuşak köpük, daha sert dijital klişelerle (en iyi tram baskısı için) kombinasyon hâlinde ideal montaj çözümüdür
• Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
• Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun süren süspansiyon özellikleri

• Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları

Yapışkanlık özellikleri
• Özel olarak zenginleştirilmiş sökme özellikleriyle güvenli klişe/silindir bağı
• Kalıntısız sökümle birlikte kenar kalkması veya klişe hareketinden kaçınmak için en uygun bağlama

Ek özellikler
• Desenli PP koruyucu klişe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler

• Destek üzerindeki sarı renkli logo kodlaması, ekstra yumuşak köpük kategorisini göstermektedir

Uygulama Alanları
tesa® 52118 Softprint x-soft, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki
fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış 380µm (15mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

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

Product Construction
• Taşıyıcı malzeme Film katmanlı

polietilen köpük
• Yapışkan türü güçlendirilmiş akrilik

• Koruyucu türü PP
• Toplam kalınlık 430 µm

Özellikler / Performans Değerleri
• Sertlik ekstra yumuşak
• Color of logo sarı

• Kalınlık kategorisi 380
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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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