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J
edną z największych niedogod-
ności wynikających z korzystania 
z automatycznej maszyny do 
czyszczenia pły t drukarskich 

są resztki nitrocelulozy z farb roz-
puszczalnikowych, które pozostają 
na odwrocie pły ty. W trakcie my-
cia powierzchnia płyty ulega zanie-
czyszczeniu mieszanką nitrocelulozy 
z farby i rozpuszczalnikowego środka 
czyszczącego. Nawet najcieńsza war-
stwa farby może spowodować poważ-
ne uszkodzenie płyty. Wewnętrzne 
badania laboratoryjne wykazują, że 
grubość warstwy farby ma kluczowe 
znaczenie: im jest ona cieńsza, tym 
trudniejszy staje się demontaż płyty. 
Z tego powodu większość operatorów 
maszyn nie zauważa resztek farby na 
odwrocie płyty aż do czasu jej demon-
tażu. Aby uniknąć takich negatywnych 
skutków automatycznego czyszczenia 

W branży fleksograficznej do czyszczenia płyt drukarskich najczęściej stosuje się specjalnie do tego 
przeznaczone urządzenia. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się drukiem opakowań elastycznych 
korzysta właśnie z automatycznego mycia płyt. Z pewnością jest to wygodne i oszczędza czas, ale czy 
na pewno jest efektywne? 

Czyszczenie  
płyt drukarskich –  
która metoda  
jest lepsza?
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płyt, po jego zakończeniu zalecamy 
zastosowanie dodatkowego etapu 
czyszczenia. Niemniej dla większości 
firm taka nadprogramowa czynność 
nie jest efektywna lub możliwa do wy-
konania. Bardziej praktyczne w takim 
przypadku jest zastosowanie taśmy 
z substancją klejącą odporną na 
działanie farby, co pozwoli zmniejszyć 
ryzyko uszkodzenia pły ty podczas 
demontażu.

Taśmy do montażu 
płyt tesa Softprint® – 
zawsze odpowiednie

Niezależnie od tego, czy stosujesz 
ręczny, czy automatyczny proces 
czyszczenia płyt drukarskich, mamy 
dla Ciebie idealne rozwiązanie. Asor-
tyment produktów tesa Softprint® to 
wysokiej jakości taśmy do montażu 
płyt, spełniające wszelkie wymagania 
branży fleksograficznej.

tesa Softprint® TP to idealny pro-
dukt wspomagający proces automa-
tycznego czyszczenia płyt. Specjalna, 
odporna na działanie farby substancja 
klejąca zapobiega problemom przy 
demontażu płyt. Dzięki tesa Softprint® 
TP dodatkowe etapy czyszczenia nie 
są potrzebne. Korzyści natomiast 
są jednoznaczne – mniej przestojów 
w produkcji, dłuższy okres użytkowa-
nia płyt i w rezultacie niższe koszty.

tesa Softprint® FE-X cechuje się 
wysoką efektywnością. Masa klejąca 
o niskiej przyczepności zapewnia szyb-
ki i prosty montaż i demontaż płyt. 
W przypadku zastosowania procedury 
ręcznego czyszczenia produkt ten 
oferuje bezpieczne połączenie i brak 
problemów z odklejaniem się brzegów 
matrycy.

Perfekcyjna taśma?
Wystarczy zaledwie kilka kliknięć...

Perfekcyjne połączenie płyty drukar-
skiej i taśmy do jej montażu ma istot-
ne znaczenie w osiąganiu optymalnych 
rezultatów druku. Chcesz dowiedzieć 
się, która taśma będzie dla Ciebie 
najlepsza? Poradnik dotyczący taśm 
piankowych pomoże Ci w wyborze ta-
śmy do montażu płyt odpowiedniej dla 
Twoich procesów i spełniającej Twoje 
wymogi. Jest on dostępny na stronie 
www.tesa.pl/doradca-druku, możesz 
także zeskanować QR code.

www.tesa.pl/doradca-druku


