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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.

REINFORCED ALU TAPE

RFA

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

REINFORCED ALU TAPE, to najnowszej generacji, taśma aluminiowa 
wzmacniana siatką z włókna szklanego (5/5mm) powleczona z jednej 
strony specjalnym klejem, przeznaczona do stosowania w przemyśle, 
chłodnictwie, ciepłownictwie, klimatyzacji, wentylacji, motoryzacji oraz 
zastosowaniach codziennych jak prace hobbystyczne, rzemiosło, 
majsterkowanie, itp. REINFORCED ALU TAPE jest szczelna, 
wytrzymała i odporna na starzenie. Klej zastosowany w REINFORCED 
ALU TAPE, jest bardzo przyczepny, oraz odporny wodę, dzięki czemu 
naklejona taśma jest trwała. REINFORCED ALU TAPE jest odporna na 
temperatury, w zakresie od -20˚C do +80˚C.

Nośnik: Folia Aluminiowa wzmacniana 
Wzmocnienie 5mm x 5mm 
Klej: PSA, Akrylowy 
Grubość nośnika 0.018mm (18my) 
Grubość całkowita: 0.19mm (190my) 
Siła zrywania wzdłużna: > 106 N/25mm 
Zrywalność / Rozciągliwość: > 50% 
Siła klejenia (stal) 20min – 18N/25mm 24h – 25N/25mm 
Odporność na temperatury -20°C do +90°C 
Temperatura aplikacji +5°C do +55°C (temperatura aplikacji może być 
bliżej 0°C jeżeli powierzchnia jest wolna od lodu i wilgoci) 
Trudnopalność Class 0 wg. BS476 

- wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ciepłownictwo: łączenie, 
uszczelnianie, maskowanie połączeń elementów izolacji termicznej 
(wełna mineralna, itd.), rur, przewodów, kanałów wykonywanych z 
metalu i tworzyw sztucznych
- budownictwo
- elektronika i elektrotechnika: odbijanie ciepła i ekranowanie
- motoryzacja
Produkt jest zgodny z normą UE 2002/95/EG (RoHS) oraz 2006/122/EG 
(PFOS) oraz nie zawiera żadnych substancji z listy VDA

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                 Nazwa                                Opakowanie                       Rodzaj
RFA100         REINFORCED ALU. TAPE             100 mm / 45 mb                    Taśmy
      

NAJNOWSZEJ GENERACJI
ZBROJONA TAŚMA

ALUMINIOWA
Natychmiastowa przyczepność do podłoża

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych
Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Duża wytrzymałość na ścinanie w różnych temperaturach 
Odporność termiczna od - 20ºC do + 90ºC

REINFORCED
ALU

 tape


