DuploFLEX® 5.2 Plus
Арт. № 11 00 02
Компресибилна, двустранно залепваща монтажна лента за залепване на печатни форми /клишета/ с
оцветен в магента (червен) разпенен носител за висококачествен флексопечат
Строеж на лентата
Наименование

Цвят

Дебелина (мм)

Покритие

Преговано PP фолио

бял

около 0,13

Лепило на покритата страна

Акрилатно с ниска адхезия

Носител

Средно - мека РЕ пяна

Червен откъм клишето

около 0,55

Лепило на непокритата страна

Акрилатно с висока адхезия

Обща дебелина: около 0,68
Предимства на продукта








Твърдостта на разпенения слой се обозначава посредством сигналното оцветяване
Новоразработените лепилни композиции дават възможност за лесно репозициониране, без отделяне на
лепилната лента от цилиндъра
Гарантира се надеждно фиксиране и при големи тиражи и високи скорости на печат без поява на повдигане на
клишето/Platte-Lifting/
Лесен и чист демонтаж без остатъци върху клишето или цилиндъра
Не е необходимо да се използват помощни средства намаляващи лепилната сила
Еластичното прегвано релефно фолио дава възможност за безпроблемно манипулиране и гарантира монтаж
без образуване на мехурчета.
Лепилата използвани при производството на серията DuploFLEX® Plus са с 20% по-силна адхезия в сравнение със
серията DuploFLEX®

Главни области на приложение




Преливания
Брилянтни полутонове
Фини линии

Специфични технически данни*
Температурен диапазон

1

+5 С до + 70 С
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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
Препоръчителен температурен диапазон

18 С до + 35 С

Съхранение
Двустранно залепващите ленти се съхраняват при стайна температура и нормална влажност на въздуха
/ 50 - 70% /
Срок на съхранение: 2 години след доставката

Доставни форми
>6
Конфекциониране
Ширина (mm)

Ролки
300

457

Дължина (m)

25

25

Максимална ширина
1000 (mm)

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

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 приложно-технически отдели
са на Ваше разположение за въпроси свързани с приложението им.
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