
PMT-50211

PMT-50311

PMT-50411

نرم

سخت

پرینت ترکیبیمتوسط

جزئیات رنگ بیشتر و خطوط نازک تر

خطوط و فونت ھای درشت و با جزئیات کمتر

80% screen
20% solids

60% screen
40% solids

10% screen
90% solids

PMT-50XXX series (550µm)

PMT-38111

PMT-38211

PMT-38411

خیلی نرم

سخت

پرینت ترکیبینرم

جزئیات رنگ بیشتر و خطوط نازک تر

خطوط و فونت ھای درشت و با جزئیات کمتر

80% screen
20% solids

60% screen
40% solids

10% screen
90% solids

PMT-38XXX series (380µm)

   ورق اندودشده (Release Liner) تقویت شده

چسب که به پلیت کلیشه می چسبد

فوم پلی اتیلن نیمه فشرده

چسب که به سیلندر می چسبد

غشاء تقویت شده

چسب تقویت شده

انواع

ساختار

PMT (Plate Moun�ng Tape) چسب هاي سري

 Flexo prin�ng چسب هاي دوطرفه مخصوص صنعت چاپ با تکنولوژي

شرکت نیتو (Ni�o) با تکیه بر دانش 100 سالـه در زمینه تولید انواع چسب هاي نواري
 در صنعت چاپ جهت اتصال پلیت کلیشه به سیلندر، محصوالت سري  PMT خود را ارائه
 می دهــد. ایــن محصـوالت قـابـل استفـاده در Narrow web (لیبـل زنــی) و همـچنیـــن

 Wide web (چاپ کاغـذهـاي بستـه بنـدي شیـر و آبمیـوه و....) می باشد. 
از مزایاي ایـن محصوالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    قابلیت نصب آسان
    قابلیت جاگذاري دوباره در صورت نصب اشتباه

    قابلیت کنده شدن آسان پس از اتمام کار
    ساختمان فوم یکپارچه که موجب جلوگیري از پاره شدن نوار چسب در هنگام کندن آن در اتمام کار می شود

   عدم لکه و اثر گذاري بر روي سیلندر

شرکت صنایع چسب                نماینده رسمی شرکت                     در ایران



PMT-50XXX series (550µm)

PMT-38XXX series (380µm)

@chasbsina
@chasbesina

 380µm

 550µm

نمایندگی رسمی

در ایران

Liner Type Embossed polypropylene

Adhesion to PUR sleeve (90) Side 1 (cylinder)      300 cN/20 mm

Adhesion to polyester plate (90) Side 2 (plate)           

Liner Type Embossed polypropylene

Adhesion to polyester plate (90) Side 2 (plate)      

Adhesion to PUR sleeve (90) Side 1 (cylinder)      300 cN/20 mm

Side 1 (cylinder)      550 cN/20 mm

Side 2 (plate)           

Side 1 (cylinder)      550 cN/20 mm

Side 2 (plate)           

350 cN/20 mm

550 cN/20 mm

550 cN/20 mm

350 cN/20 mm

 شرکت صنایع چسب سینا
S A N A Y E  C H A S B  S I N A
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