DuploFLEX® 100
Арт. № 11 02 41
Двустранно залепваща монтажна лента с фолиен носител и акрилатно лепило за залепване на печатни
форми (клишета)
Строеж на лентата
Наименование

Цвят

Дебелина (мм)

Покритие

Преговано PE фолио

зелен

около 0,20

Лепило на покритата страна

Модифициран акрилат

Носител

PVC фолио

прозрачно

около 0,11

Лепило на непокритата страна

Модифициран акрилат

Обща дебелина: около 0,31

Предимства на продукта


Точно дефинираната сила на залепване дава възможвост за безпроблемно коригиране по време на
монтажа и безостатъчно демонтиране след печатането

Главни области на приложение



Монтаж на фотополимерни клишета върху натискови цилиндри и компресибилни разпенени
ръкавни цилиндри във флексопечата

Специфични технически данни*
Температурен диапазон

1

-20 С до + 70 С
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Двустранно залепваща монтажна лента с фолиен носител и акрилатно лепило за залепване на печатни
форми (клишета)
Технически данни
В Техническата карта не са цитирани данните за лепилните сили по DIN EN, тъй като те не дават точна
представа за фактическите процеси на залепване при монтажа на фотополимерни клишета
Приложение
Препоръчителна температура за приложение

От 18 С до 35 С

Съхранение
Лентите трябва да се съхраняват в помещения със стайна температура и нормална влажност на
въздуха (50-70%)
Складиране - една година след доставка
Доставни форми
>6
Конфекциониране
Ширина (mm)

Ролки
310

310

620

Дължина (m)

4,5

25

25

Максимална ширина
1240 (mm)

По поръчка се изпълняват и други размери, щанцовани детайли и
формати

За повече информация www.lohmann-tapes.com
Съдържащите се в нашите Технически данни стойности са типични или усреднени стойности.
Те не са предназначени за технически спецификации и не важат като гаранционни стойности.
Приложнотехническите указания са посочени съгласно нашия опит и познания, които обаче,
не освобождават потребителя от провеждане на изпитания върху оригинални субстрати за
определяне на приложимостта на залепващите ленти за съответната цел. Нашите приложнотехнически отдели са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.
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