Fita Repolpável SFS R5348
Dados Técnicos
Descrição do Produto

Novembro/16
A fita SFS R5348 trata-se de dupla-face repolpável laminada com liner
bipartido de fácil remoção.

Construção do
Produto
Propriedades do
Produto

Dorso

Adesivo

Liner

Cor

Papel repolpável

Repolpável

Papel repolpável
tratado

Emenda – Azul
Tab – Branco

Nota: as seguintes informações técnicas e dados somente devem ser considerados
representativos ou típicos e não devem ser usados para fins de especificação

R5348
Espessura da fita ( mm ) – sem liner
Espessura do liner ( mm )
Espessura da fita de emenda ( mm )
Espessura da tab ( mm )
Repolpabilidade
Resistência a temperatura

0,11
0,06
0,06
0,05
Completa*
Até 175 °C**

* Repolpabilidade analisada em acordo com a TAPPI UM-213, Procedimento A. É importante
seguir a medida de peso e quantidade para a fibra, fita de emenda e água. Resultados não
representativos podem ocorrer se os procedimentos de testes não forem seguidos.
** Conforme testado em laboratório, porém a resistência a temperatura depende do
tensionamento da máquina, superfície do papel, aplicação, pressão, etc.

Características



Aceita tratamento e impressão



Alta adesão inicial em diferentes superfícies de papéis e filmes



Emenda rápida e fácil



Ótimo range de aplicação: 21 a 38 °C



Embalada em sacos plásticos selados assegurando a estabilidade do produto
para um desempenho consistente



Para melhor resultado na aplicação deve ser realizado pressão sobre a fita
para criar a melhor adesão possível entre a fita e o papel



Sem necessidade de construções complexas de emenda e múltiplas fitas



Redução de custos por obter emenda mais eficiente e consistente



Rápida e fácil aplicação em 4 etapas simples



Alta área de adesão na superfície do papel



Permite transição de emenda suave



Reduz a probabilidade de interrupção da seqüência de operações



Abertura fácil e limpa sem delaminação de papel



Uma fita para atender todas as necessidades de emenda
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Características
( continuação )

Idéias de Aplicação



Força de abertura da fita desenvolvida e adequada para as impressoras de
alta velocidade presentes no mercado



Ideal para preparação de emenda fora de linha e subseqüente estoque da
bobina



Emenda automática com separação da fita para uso em operações de
impressão de jornal ou embalagens flexíveis, incluindo processos em alta
velocidade



Ideal para impressão de jornal, rotogravura e flexografia onde fita com
adesivo sensível a pressão é requerida para substituir adesivo líquido



Emenda automática para papeis em baixa temperatura ( próxima a
temperatura de congelamento ).

Estocagem

Estocar em condições normais de 16 a 27°C e 40 a 60% de umidade relativa
na embalagem original.

Garantia (Shelf Life)

Para obter o melhor desempenho use o produto até 12 meses a partir da data
de fabricação

Nota Importante

Alguns fatores podem não ser de conhecimento e controle da 3M e podem
afetar o desempenho e as características dos produtos em determinadas
aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente
testados antes de sua utilização.
Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo, pó ou
poeira em metais, desmoldantes em plásticos, fibras em papeis, reduzindo a
força de adesão e prejudicando o desempenho da fita adesiva.

Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Campinas SP
CEP 13181-900

Linha Aberta
Fone 0800-0132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone: 19 3838-7403
Fax: 19 3838-6892
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