
 

 

Pielęgnacja tulei i adapterów. 
 
W celu wykorzystania tulei i adapterów w najbardziej efektywny 

sposób oraz zwiększenia ich żywotności należy postępować we 
wszystkich etapach pracy według poniższych prostych zaleceń. 

 

Ciśnienie powietrza 
 

• Ciśnienie powietrza zmierzone na cylindrze powietrznym powinno wynosić 
pomiędzy 6 a 8 bar (87-116 psi). 

 
• Objętość powietrza nie powinna wynosić mniej niż 12 litrów na sekundę 

(0.42 stopy sześciennej/sekundę). 
 

• Trzeba mieć pewność, że powietrze może przepływać swobodnie, bez 
przeszkód. 

 
• Niepotrzebnie długie i rozgałęzione linie zasilające mogą prowadzić do 

drastycznego spadku ciśnienia powietrza. 
 

• Układ sprężonego powietrza i powierzchnie cylindrów powietrznych nie 

mogą być wilgotne lub zabrudzone olejami, smarami lub farbą. 
 

• Systematycznie trzeba sprawdzać wylot powietrza pod kątem jego 
drożności. 

 
Czyszczenie, pielęgnacja i przechowywanie tulei i adapterów 

 
• Pozostałości smarów, farby i taśmy należy jak najszybciej usunąć, aby 

zachować niezmienione właściwości powierzchni tak długo, jak to możliwe. 
 

• Jedynymi rozpuszczalnikami odpowiednimi do czyszczenia są etanol, 
propanol i izopropanol. 

 
• Trudne do usunięcia pozostałości można zlikwidować za pomocą miękkiej 

nylonowej szczotki. 



 

 

• Nie należy używać rozpuszczalników zawierających smar lub olej, 
ponieważ mogą negatywnie wpływać na powierzchnię. 

 
• Nie wolno pozostawiać rozpuszczalników na tulejach/cylindrach przez długi 

czas. 
 

• Płyty i taśma powinny zawsze zostać po użyciu zdemontowane, aby 
rozpuszczalnik nie uszkodził tulei. 

 
• Po czyszczeniu pozostawić tuleje/adaptery do wyschnięcia przez około 30 

minut, aby umożliwić całkowite odparowanie rozpuszczalnika. 
 

• Nigdy nie używać: kwasów, roztworów zasadowych, roztworów soli i 

ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię 
tulei/adaptera. 

 
• W celu zachowania dobrych właściwości montażowych, wewnętrzna 

powierzchnia tulei powinna zostać wyczyszczona odpowiednim środkiem 
czyszczącym. 

 
• Włókna szklane, które mogą wystawać ze spodniej warstwy tulei można 

zeszlifować, ale nigdy nie należy ich wyciągać. 
 

• Tuleje/adaptery powinny być przechowywane luzem i nie powinny być 
ustawiane w stos, jedna na drugiej lub w kontakcie z ciężkimi 

przedmiotami, które mogą wpłynąć na ich centryczność. 
 

• Prosimy upewnić się, że tuleje/adaptery przechowywane pionowo nie 

przewróciły się. 
 

• Wysokie temperatury i wilgotność wpływają negatywnie na żywotność 
tulei/adapterów. 

 

 
 

 
 



 

 

Montaż płyt 
 

• Smary, olej i farba zmniejszają przyczepność taśmy. 
 

• W celu aplikacji taśmy bez pęcherzy na tuleję, zaleca się użycie plastikowej 
ściągaczki i plastikowej rolki. 

 
• Taśmy samoprzylepne PVC/PE skutecznie chronią narażone powierzchnie 

tulei. 
 

• Jeżeli stosowane jest zabezpieczenie krawędzi, nigdy nie aplikować go 
bezpośrednio na tuleję, ale wyłącznie na taśmę! 

 

• Cięcie bezpośrednio na tulei może spowodować uszkodzenie powierzchni. 
 

• W celu uniknięcie unoszenia się krawędzi płyty, należy ustawić przerwę w 
taśmie i przerwę w płycie o wielkości min. 30o. 

 
Demontaż płyt 

 
• Należy demontować płytę ostrożnie, powoli i utrzymując stałe napięcie, w 

celu uniknięcia jej uszkodzenia. 
 

• Zdjąć taśmę odciągając ją powoli od narożnika, pod kątem. 
 

• Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości taśmy. 
 

Potrzebujesz więcej informacji na temat wydłużenia trwałości 

Twoich sleevów? Skontaktuj się z nami! 

Telefon: +48 61 847 10 23 

Email: biuro@printsystems.pl 

biuro@printsystems.pl

