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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

PRO TAPE-TEX charakteryzuje się doskonałą przyczepnością 
do podłoża. Można ją naklejać na ściany i podłogi. Jest 
wodoodporna. Można ją zmywać środkami czystości. Jest 
odporna na starzenie, ścieranie, promieniowanie UV oraz 
działanie wielu chemikaliów.

Rozciągliwość przy zerwaniu: 150%
Siła rozciągania: 20 N/cm
Przyczepność: 1,2 N/cm
Wytrzymałość na temperaturę: -10°C +80°C
WAŻNE!
Na większych powierzchniach, w celu ułatwienia i zoptymalizowania 
użycia taśmy PRO TAPE-TEX, zalecamy stosowanie ręcznego 
Dyspensera TTP 100mm.
Dyspenser TTP nadaje się do ręcznego aplikowania taśm PRO TAPE-
TEX do szerokości 100mm.
Zalety:
- optymalny naciąg taśmy
- równomierny docisk taśmy do powierzchni
- idealne prowadzenie taśmy po prostej
- łatwość obsługi

Taśma oznaczeniowa PRO TAPE-TEX przeznaczona jest do 
wyznaczania miejsc ze sprzętem ratunkowym; wygradzania 
miejsc objętych zakazem palenia; wygradzania miejsc, 
pomieszczeń, gdzie składowane są substancje stwarzające 
zagrożenie dla człowieka; identyfikacji wydzielonych obszarów. 
Przeznaczeniem taśm ostrzegawczych jest szybkie zwrócenie 
uwagi na obiekty i sytuacje bezpośrednio związane z 
bezpieczeństwem i zdrowiem.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                Nazwa                                     Opakowanie                Rodzaj
TTT50C          PRO TAPE-TEX czerwona              Rolka 33m/50mm             Taśmy
TTT50Z          PRO TAPE-TEX żółta                      Rolka 33m/50mm             Taśmy
TTT50ZC        PRO TAPE-TEX żółto/czarna          Rolka 33m/50mm             Taśmy
TTT50CB        PRO TAPE-TEX czerwono/biała     Rolka 33m/50mm             Taśmy

TTT100C        PRO TAPE-TEX czerwona              Rolka 33m/100mm            Taśmy
TTT100Z        PRO TAPE-TEX żółta                      Rolka 33m/100mm            Taśmy
TTT100ZC     PRO TAPE-TEX żółto/czarna           Rolka 33m/100mm            Taśmy
TTT100CB     PRO TAPE-TEX czerwono/biała      Rolka 33m/100mm            Taśmy   
 

PROFESJONALNA TAŚMA
OZNACZENIOWA

Wysoka odporność na ścieranie, podwijanie się boków i końcówek
Wykonana ze specjalnej folii odpornej na starzenie

Doskonała przyczepność do posadzek, ścian, elementów metalowych
Odporna na promieniowanie UV, wodę, oleje i inne chemikalia

Dostępna w dwóch standardowych szerokościach, oraz czterech
wariantach kolorystycznych
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