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OPIS PRODUKTU    

SPECYFIKACJA

Taśmy piankowe specjalnie zaprojektowane dla montowania klisz fleksograficznych. Bazują na specjalnym kleju 
akrylowym od strony klejenia do cylindra i akrylowym kleju klasy graficznej od strony klejenia kliszy. Taśmy te są 
oparte na poliestrowym nośniku z gładką, transparentną przekładką z silikonowanego, wytłaczanego PP.

Właściwości:
•  Różowy lub biały kolor pianki wspomaga szybką identyfikację twardości pianki.
•  Specjalna wytłaczana przekładka z plastiku redukuje ryzyko uwięzienia powietrza i pozwala uwolnić się pęcherzy-
kom powietrza podczas montowania kliszy, w szczególności gdy operacja 
ta jest przeprowadzana ręcznie.
•  Zróżnicowana siła klejenia: silne klejenie i lepkość od strony kliszy i kontrolowana siła klejenia od strony cylindra.
• Standardowo w sprzedaży pianki na gilzie: 76mm (3”), w szerokości 460mm (standardowo) lub log 1380mm po-
cięty na dowolne szerokości, w nawoju 25m.
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ZASTOSOWANIE

FS 43101 HP różowy 430 μm +70°C 10 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43101HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
wardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o                        
małych do średnich średnicach. 
→ FS43101HP jest głównie zaprojektowany dla druku półtonów 
lub dla kombinacji : półtony i druk blokowy gdy używany na tej 
samej kliszy. 

FS 43120 HP biały 430 μm +70°C 7.5 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43120 HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
miękkich do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o 
średnich do dużych średnicach. 
→ FS43120 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku 
blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.

FS 43121 HP biały 430 μm +70°C 10 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43121HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o ma-
łych do średnich średnicach. 
→ FS43121 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku 
blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy

FS 43201 HP różowy 560 μm +70°C 10 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43201 HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o ma-
łych do średnich średnicach.
→ FS43201HP jest głównie zaprojektowany dla druku półtonów 
lub dla kombinacji : półtony i druk blokowy gdy używany na tej 
samej kliszy.

FS 43220 HP biały 560 μm +70°C 7.5 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43220 HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
miękkich do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o 
średnich do dużych średnicach. 
→ FS43220 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku 
blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.

FS 43221 HP biały 560 μm +70°C 10 N/25mm 4.5 N/25mm

→ FS 43221 HP jest szczególnie przystosowany do montowania 
twardych do średnio twardych fotopolimerów na cylindrach o ma-
łych do średnich średnicach.
→ FS43221 HP jest zaprojektowany dla druku półtonów i dla druku 
blokowego lub dla ich kombinacji gdy używany na tej samej kliszy.

Zalecenia
Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre 
tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. 
Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promienio-
wania słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od  10 °C do 25 °C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od prze-
prowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być 
uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do 
osób trzecich.  
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