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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.

PRO VULCANOVA TAPE

VLT

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

P R O  V U L C A N O VA TA P E  t o  o c h r o n n a  t a ś m a  
samowulkanizująca na bazie poliizobutylenu, która doskonale 
dostosowuje się do każdej formy. Jest koloru czarnego. PRO 
VULCANOVA TAPE posiada dobre i stabilne własności 
elektryczne i mechaniczne. Odporna na warunki atmosferyczne 
i wodę. Zachowuje swoje własności przy zanurzeniu w wodzie. 
Odporna na ozon. Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, 
powinny być suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych 
zanieczyszczeń.

Materiał: poliizobutylen wzmocniony polietylenem
Grubość: 0,5 mm
Odporność na zrywanie: 2,0 MN/m²
Rozciągliwość: 600%
Odporność na temperaturę: -40°Cdo +90°C
Nasiąkliwość: 0,4%
Podatność na korozję elektrolityczną: nie ma (całkowita 
odporność)
Palność: łatwopalny
Odporność na ozon: doskonała
Chemicznie odporny na: parę wodną, agresywne opary 
chemiczne, roztwory soli, rozcieńczone kwasy
Brak odporności chemicznej na: olej, benzynę, smary, 
rozpuszczalniki organiczne
Odporność na wodę: dobra
Odporność na warunki atmosferyczne: dobra
Wytrzymałość dielektryczna ASTM D 149, DIN 53481: 
>40kV/mm 

Izolacja i ochrona połączeń elektrycznych i kabli. Naprawa i 
ochrona połączeń kablowych. Chroni przed korozją rury 
metalowe. Izolacja przewodów elektrycznych.. Poprawia 
odporność instalacji na wodę i wilgoć. Do łączenie i naprawy 
kabli o szerokim zakresie mocy.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                 Nazwa                      Opakowanie            Rodzaj
VLT1019      PRO VULCANOVA TAPE 19   Rolka 10m/19mm       Taśmy
VLT1038      PRO VULCANOVA TAPE 38   Rolka 10m/38mm       Taśmy      

TAŚMA
SAMOWULKANIZUJĄCA

Uszczelnia, izoluje, chroni przed wilgocią i korozją
Idealna do stosowania w trudnodostępnych miejscach

Wysoka izolacja elektryczna
Przez rozciągnięcie, doskonale dostosowuje się do każdej formy

Doskonała do napraw rur i kabli
Łatwa w użyciu - niezawodna

PRO
VULCANOVA

 tape


