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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.

TRANSPARENT HIGH TAPE

THT

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
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tel/fax: 33 816 04 14
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INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Taśma TRANSPARENT HIGH TAPE została specjalnie opracowana do 
tworzenia trwałych połączeń. Może być stosowany zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz pomieszczeń. TRANSPARENT HIGH TAPE nadaje się 
do klejenia wielu materiałów, takich jak: metale, szkło, drewno, różne 
rodzaje tworzyw sztucznych, a także ich kombinacje. TRANSPARENT 
HIGH TAPE ma bardzo dużą siłę klejenia, oraz bardzo dużą odporność 
na ścinanie i rozrywanie. Jest odporna na naprężenia wewnętrzne. 
Taśma jest całkowicie odporna na wodą, czynniki atmosferyczne, 
temperatury, UV i starzenie. Taśmy TRANSPARENT HIGH TAPE są 
najsilniejszymi materiałami do klejenia dwustronnego.

Klej: 100% akryl
Powłoka: przeźroczysty polietylen
Barwa: bezbarwny
Grubość warstwy kleju: 1,0 mm
Wrażliwość na naciski: klei pod wpływem nacisku
Odporność na temperaturę: -40°C do +120°C
Odporność na rozpuszczalniki: nierozpuszczalny (odporny)
Odporność na UV: dobra
Szczelność: bardzo dobra
Ciężar właściwy: 850 kg/mł
Odporność na ścinanie: 67 N/cm˛
Dynamiczna siła zrywająca: 4900 g/cm
Przydatność do użycia: 24 miesiące, przechowywać w suchym, 
chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Taśmy TRANSPARENT HIGH TAPE są używane w produkcji 
reklamowej, motoryzacji, przemyśle meblowym, elektronicznym oraz 
we wszystkich innych gałęziach przemysłu.
Montaż kabin prysznicowych, produkcja szklanych gablot, mocowanie 
listew samochodowych bocznych, spoilerów, listew podłogowych itp. 
Klejenie produktów ze szkła, produkcja; RTV, LCD, AGD, łączenie 
paneli ściennych, łączenie poliwęglanów, mocowania tablic 
znamionowych itd.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                      Nazwa                               Opakowanie           Rodzaj
THT12           TRANSPARENT HIGH TAPE12        Rolka 33m/12mm       Taśmy
THT19           TRANSPARENT HIGH TAPE19        Rolka 33m/19mm       Taśmy  

BARDZO SILNY KLEJ
NA METRY

Bardzo silny akrylowy klej w rolce - wysoka siła klejenia
Wysoka odporność na temperaturę i promieniowanie UV 

Odporny na chemikalia i nierozpuszczalny - krystalicznie czysty
Łączy powierzchnie gładkie i porowate

Prosty i bezpieczny w użyciu
Dostępny w szerokościach 12 i 19 mm w rolkach 33 mb

TRANSPARENT
HIGH

 tape


