Habosított Kliséragasztó ( 4 3 2 0 0 )
Exafit 43200
Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat

Hordozóanyag:

550 µ (20 thou) vastag poliészter fóliával erősített puha, rózsaszínű PE hab

Ragasztóréteg:

Mindkét oldalon speciális akril

Védőpapír:

Sima hatású, de érdesített felületkezelésű fehér PP

Méret:

Szélesség:
Tekercshossz:
Cséve átmérő:

Szín:

Rózsaszín

455 mm (igény esetén tetszőleges méretben)
25 fm
76 mm

Műszaki adatok:
Tulajdonság
Teljes vastagság
Tapadás acélhoz (90°-os
lefejtés esetén)
Hőállóság

Felhasználás:

Mértékegység
µ
N/25mm
°C

Érték
550
Henger oldal: 4
Klisé oldal:
7
Max.: + 70

Teszt eljárás
Scapa
Scapa

Előnyösen alkalmazható fóliák finom raszter nyomtatásánál gumiból és fotó polimerből készült klisék esetén egyaránt. Az Exafit 43200 különösen alkalmas puha,
félkemény, kemény fotó polimer klisék közepes és nagy átmérőjű sleeve-re, vagy
hengerekre történő rögzítéséhez.

Előnyös tulajdonságok:
-

Műbizonylat:

a standard klisé oldali, és a precízen beállított sleeve (henger oldali) tapadása lehetővé teszi a sokoldalú felhasználását
könnyen montírozható és visszamaradás mentesen távolítható el
az érdesített felületű védőpapír légkivezető csatornát alakít ki a habszalag felületén, amely segítségével a megrekedt levegő távozni tud
megnövelt sebesség esetén is alkalmazható
PE hab kompenzálja a klisé, a nyomóhenger, és a sleeve illeszkedési hibáit.

A termék az európai szabványoknak megfelel
A termék cikkszáma:
Kliséragasztó habos 43200 550 µ Puha
A termék beazonosítási adatai: 25 fm hosszú, 455 mm széles (igény szerint tetszőleges)
Gyártási dátum:
A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az
eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját
kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak,
illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján
került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.
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