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Tasmy
samoprzylepne

W naszej ofercie znajdują się produkty
francuskiego producenta technicznych taśm
samoprzylepnych. Szczególnie promujemy
taśmy montażowe do zastosowań w druku
fleksograficznym marki:

OLINXO – DRUK FLEXO

Dwustronnie klejące DS

•    Dostępne grubości:

https://twitter.com/share


      0,38 mm (miękkie, średnie, twarde)

      0,55 mm (miękkie, miękko-średnie,
średnie, średnio-twarde, twarde)

•    Dostosowana siła klejenia o
standardowej przyczepności do grubości
0,55 mm i wzmocnionej sile dla obu 0,55
mm i 0,38 mm

•    Kolorowy kod produktu dla każdego
poziomu twardości

•    Przezroczysty pasek ochronny
ułatwiający identyfikację produktu

BUDOWA

WYMIARY

Maksymalna szerokość: 1370 mm -
Standardowa długość: 25 m

Wszystkie cięcia dostępne w
oparciu o 1370 mm (skontaktuj się
z nami)

KLUCZOWE CECHY

Zróżnicowana adhezja:
wzmocniona przyczepność po
stronie formy drukowej /



kontrolowana przyczepność po
stronie cylindra

Doskonała stabilność podczas
długich wydruków oraz łatwy
montaż / demontaż formy
drukowej

Doskonała przyczepność taśmy
klejącej do tulei lub cylindra
podczas usuwania formy drukowej

Taśma zabezpieczająca jest
odporna na rozdarcie, zmniejsza
ryzyko uwięzienia powietrza
umożliwiając „bez bąbelkowy”
montaż

Wysokiej jakości pianka
polietylenowa pozwala uzyskać
optymalną jakość druku przy
wysokich prędkościach druku

Dostępne rodzaje – grubość 0.38 mm

Idealna do druku etykiet

Dostępne rodzaje – grubość 0.55 mm

Idealna do druku na materiałach
elastycznych i papierze



OLINXO – POST-PRINT

Jednostronnie klejące SS

Zakres produktów w 5 grubościach

Rozwiązanie klejowe
przystosowane do montażu form
drukowych stosowanych w
procesach Post-Print

Różne kolory pianek dla łatwej
identyfikacji używanej grubości

BUDOWA

WYMIARY

Standardowa szerokość: 1400 mm

Standardowa długość: 25 m / 15 m
dla produktu 9226

KLUCZOWE CECHY



Zaprojektowany do montażu form
drukowych stosowanych w
procesach post-print

Idealny do uzyskania optymalnej
jakości druku, której wcześniej nie
osiągano przy zwykłym procesie
bez użycia pianki

Umożliwia zmniejszenie grubości
form drukowych, a tym samym
kontrolę kosztów w celu uzyskania
doskonałej jakości

Klej specjalnie dobrany pod kątem
łatwej aplikacji bez pęcherzyków

Oferuje niezrównaną jakość i
stabilność drukowania, dzięki
zastosowaniu najnowszych
innowacji

w zakresie pianki PE o wysokich
właściwościach dynamicznych.

Dostępne rodzaje

PRZECHOWYWANIE I ZASADY
UZYTKOWANIA

ZALECENIA OGÓLNE

Rolki powinny być przechowywane w



oryginalnym opakowaniu, dopóki nie będą
w użyciu.

Produkt musi być chroniony przed kurzem,
ciepłem, wilgocią, bezpośrednim światłem

słonecznym i oparami rozpuszczalnikowymi.

Długość okresu przydatności może się
różnić w zależności od temperatury i
wilgotności: maksymalnie 12 miesięcy gdy
produkt jest przechowywany w temp.
między + 10 ° C i + 30 ° C.

Powierzchnia wałka / płyty musi być sucha,
wolna od pyłu, tłuszczy lub innych
zanieczyszczeń powierzchniowych.

Minimalna temperatura 18 ° C jest zalecana
w celu zoptymalizowania efektu montażu.

UWAGA: Ciężkie rozpuszczalniki (octan
etylu, aceton ...) mogą silnie wpływać na
wydajność kleju.

Korzystanie z dociskowego wałka
gumowego pomoże zapewnić optymalne
połączenie.

W przypadku czyszczenia powierzchni
zalecamy czyszczenie na sucho lub użycie
alkoholu (izopropanol + woda).
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