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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

TAPESEAL
TSA-B
TSA-C
TSA-R

Kod artyku³u                Nazwa                               Opakowanie           Rodzaj
TSA-B               TAPESEAL-B (czarna)          Rolka 3,65m/25,4mm    Taœmy

  TSA-C               TAPESEAL-C (bezbarwna)   Rolka 3,65m/25,4mm    Taœmy
TSA-R               TAPESEAL-R (czerwona)     Rolka 3,65m/25,4mm    Taœmy

TAPESEAL

SUPERSZYBKI KLEJ
TAPESEALTAPESEAL
WIELOFUNKCYJNA TAŒMA

DO IZOLACJI I NAPRAW

Odporna na promieniowanie UV.

Odporna na: paliwa, oleje, kwasy,
rozpuszczalniki, wodê i sól.

Elastyczna - rozci¹ga siê o 300%.

Odporna na temperaturê:
 od -65°C do +260°C.

Izoluje do 8000 V.

Odporna na ciœnienie do 8 bar.

Dostêpna w trzech kolorach:
czarnym,  i bezbarwnym czerwonym.

TAPESEAL to uniwersalna taœma naprawcza doskonale sprawdzaj¹ca siê w 
sytuacjach awaryjnych.
Z powodzeniem mo¿na j¹ stosowaæ do wszelkich prac naprawczych. 
Wystarczy tylko naci¹gn¹æ taœmê, owin¹æ j¹ warstwowo wokó³ 
naprawianego przedmiotu a szybko i ³atwo otrzymamy mocne, 
wodoszczelne i hermetyczne zabezpieczenie.
Taœma mo¿e byæ u¿ywana nawet na zabrudzonych i wilgotnych 
powierzchniach. 
Taœma zachowuje swoj¹ elastycznoœæ i nie kruszeje pod wp³ywem promieni 
s³onecznych. Jest ³atwa do usuniêcia i nie pozostawia ¿adnych œladów.

Kolor: czarny, bezbarwny (przeŸroczysty) i czerwony.
Zakres temperatur: -65°C do +260°C
Punkt kruchoœci: -65°C (ASTM D-2137)
Temperatura zap³onu: 260°C
Twardoœæ: 50 Shore A
Gêstoœæ wzglêdna: 1.15
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie: 700 psi (ASTM D-412)
Wyd³u¿enie przy zerwaniu: 300% (ASTM D-412)
Odpornoœæ na ciœnienie: 10 bar (maksimum)
Okres przechowywania: 12 miesiêcy
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

Taœma TAPESEAL oszczêdza czas i pieni¹dze zabezpieczaj¹c, chroni¹c i 
naprawiaj¹c prawie wszystko, wszêdzie i w ka¿dych warunkach.
Mo¿na u¿ywaæ j¹ do przewodów elektrycznych jako ochronê i izolacjê. 
Chroni uchwyty narzêdzi, zabezpiecza z³¹cza, uszczelnia armaturê. 
Doskonale nadaje siê do ³¹czenia kabli, zabezpieczania koñcówek lin, do 
pow³ok antypoœlizgowych, do znakowania kolorami itd.
Idealnie sprawdza siê w hydraulice, w przemyœle rolnym, zbrojeniowym, a 
tak¿e podczas napraw ³odzi, samochodów,
ciê¿arówek, przyczep/kamperów i samolotów.
Instrukcja stosowania:
Wyjmij taœmê z opakowania. Owijaj warstwowo wokó³ przedmiotu 
naci¹gaj¹c j¹. Dociœnij taœmê do owijanego przedmiotu dla lepszego 
po³¹czenia. W przypadku uszczelniania przecieków wysokociœnieniowych 
taœmê nale¿y rozci¹gn¹æ do maximum (o co najmniej 300%). Im œciœlej 
owiniemy przedmiot taœm¹ tym szybciej i mocniej go zabezpieczymy.
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