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TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA - TP71S

Opis produktu i zastosowanie
Jednostronnie klejąca taśma akrylowa posiada najwyższą możliwą do uzyskania wśród taśm pakowych
przezroczystość. Ponadto jest odporna na starzenie (nie żółknie) oraz promieniowanie UV. Z upływem czasu
zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość. Doskonała do długoterminowego składowania towaru.
Dostępna w dwóch technikach druku:
- nawierzchniowej SIAT (max 3 kolory)
- SANDWICH laminowanej pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)

Specyfikacja techniczna
Cecha

Jednostka

Tolerancja

Parametr

Norma

mm
mm
my
N/25 mm

+/- 1,5 mm
+/- 10%
-

9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150
76
Biały, Brąz, Transparent
42
Polipropylen
Akryl głośny
3,5 [≥2,0]

EN 1942
EN 1939

%
N/mm2
h

+/- 20 %
+/- 10 %
-

140
140
≥120

EN 1943

°C

-

od -10 do +60

-

Szerokość
Średnica tulei
Kolor
Grubość całkowita
Materiał bazowy
Rodzaj kleju
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod
kątem 180°
Punkt pęknięcia
Odporność na rozciąganie
Pomiar adhezji przy statycznym
ścinaniu
Temperatura działania

Wskazówki dotyczące stosowania
Taśma powinna być naklejana w tempraturze dodatniej od +5 st. C. Opakowanie powinno być suche i czyste w
momencie apliakcji taśmy. Mocne dociśnięcie taśmy do powierzchni pomoże w uzyskaniu odpowiedniej siły
przyczepności taśmy do podłoża. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz
przechowywania produktów znajdują się na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/
[1] Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak
zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia ﬁrmę Dalpo z odpowiedzialności
za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.
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