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Napjaink flexónyomdáinak egyre nagyobb kihí-
vásokkal kell szembenézniük. Az alacsony gyár-
tási ár és magas minőség alapelvárás, így fontos-
sá válik a gyártási költségek optimalizálása. 
A rövidülő nyomathosszak miatt előtérbe kerül 
a kliséragasztó újrafelhasználás és az átállási idő 
csökkentése.

Ezen kihívásokra a tesa válasza egy teljesen új 
kliséragasztó-sorozat, amely a nyomtatás produk-
tivitását növelheti. Az erős ragadás és könnyed 
kliséeltávolítás gondolata sokak számára nem 
szerepelhet egy lapon. Ezen a gondolatmeneten 
szeretne a gyártó változtatni. A ragasztórendszer 
komplex kémiai folyamatát egyszerűbb elmagya-
rázni egy szimpla mechanikai modellel.

Ragasztásnál tulajdonképpen két hullámos 
felület találkozik, amelyek nem kapcsolódnak 
egymással, de megfelelő nyomásra kötés alakul 
ki, illetve húzóerő hatására könnyen elválnak 
egymástól, mintha egy cipzár fogait tolnánk 
egymásba és húznánk szét őket.

Montírozás

A mechanikai modell szerint a klisé felülete csak 
megfelelő nyomás hatására kapcsolódik össze a 
ragasztóréteggel. Ez legegyszerűbben egy gumi-
hengerrel kivitelezhető.  

nyoMtatás

A ragasztó biztosan tartja a klisét a nyomtatás so-
rán, még kis hengerátmérő esetén is.

DeMontírozás

Gyors folyamat, a klisét 90°-ban megdöntve ha-
tározott és könnyed eltávolítás.

SNAP-ON ragasztóanyagnak nagyon alacsony 
a kezdeti tapadása. A klisét könnyedén lehet 
mozgatni a ragasztórétegen. Amennyiben Ön 
nem használ modern montírpadot, különösen 

tesa Softprint Secure termékcsalád  
a SNaP-ON® ragasztórendszerrel
Varga Zoltán 
tesa tape Kft.

élvezni fogja a könnyű átpozícionálási lehető-
séget. Ragassza fel, majd emelje vissza a klisét 
addig, amíg meg nem találja az optimális po-
zíciót.

Kis hengerátmérő, merev klisé és magas oldó-
szertartalom – ezek mind kemény kihívások bár-
milyen kliséragasztónak. A SNAP-ON ragasztó 
minden általános oldószernek ellenáll, és külön-
legesen erős kötést biztosít a klisé számára.

Még egy jelenség: a ragasztóanyag és kiegészítő 
tapadásjavító primer termékek biztosan tartják a 
klisét, néha még demontírozásnál is. 

A SNAP-ON ragasztó biztosan tart, de köny-
nyed eltávolítást tesz lehetővé a nyomtatás vé-
gén. A nehézkes és hosszadalmas demontírozás, 
illetve klisésérülés már a múlté. 

A tesa Softprint Secure® termékcsoport 380 és 
500 mikronos változatban, négy különféle ke-
ménységben elérhető, és biztosítja a választás le-
hetőségét minden egyes nyomtatási munkához.
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