
Ta my na bazie folii aluminiowej
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PPi 902     0.040mm

PPi 903     0.060mm

PPi 904     0.100mm

•  Grubsza wersja PPI 901

PPi 9015

•  Taśma elektrycznie 
przewodząca na bazie 
miękkiego aluminium

RD-802    0.100mm

•  Folia aluminiowa z klejem 
silikonowym. Lepsza 
przyczepność do gumy 
silikonowej.

PPi 9016

•  Dwustronna wersja PPI 
9015.

PPi 9020

•  Wytłaczane aluminium 
 z klejem przewodzącym.

•  Najniższa rezystancja styku.

sP 341-6      0.040mm
      0.060mm

•  Żaroodporna aluminiowa 
taśma z klejem 
polisiloksanowym i falistą 
przekładką z PCV.

sP 341-6e

•  Wersja z przekładką  
z wytłaczanego filmu.

PPi 901    0.030mm

•  Folia aluminiowa z klejem 
akrylowym.



PPi 901  

Aluminiowa taśma klejąca z termoutwardzalnym 
klejem poliakrylowym.
Na bazie folii aluminiowej, całkowicie odporna  
na wilgoć, posiada certyfikat UL, dostępna również 
z klejem przewodzącym.

Zastosowanie:  
•  ekranowanie EMI/RFI silników, kabli, rozdzielnic, anten i 

komponentów,
•  taśma odprowadzająca ciepło - do produkcji urządzeń 

chłodniczych,
•  taśma ekranująca do odbijania ciepła. 

RD-802 

Taśma aluminiowa z klejem polisiloksanowym, 
odporna na wysokie temperatury.
Na bazie folii aluminiowej pokrytej czułym na nacisk 
klejem polisiloksanowym. Dostarczana na E-linerze 
(papier moletowany). 

Zastosowanie:  
•  tymczasowe maskowanie w temperaturze do 300°C,
- RD-802 tworzy pełną barierę przed wilgocią.

PPi 902 

Grubsza wersja PPI 901  

PPi 903 

Folia aluminiowa z klejem akrylowym.
Długotrwała termoodporność do 150°C (320°F).

Zastosowanie:  
•  aby zamaskować i chronić poszczególne części statków 

powietrznych podczas procesu usuwania farby, należy 
użyć taśmy klejącej na bazie specjalnie opracowanego 
aluminium. Doskonale nadaje się do tego celu taśma PPI 
903-6.   

PPi 9015 

Taśma samoprzylepna na bazie miękkiego 
aluminium z klejem akrylowym przewodzącym.
Posiada certyfikat UL nr E86214. 
Dostępna również z klejem nieprzewodzącym (PPI 
901).
Zastosowanie: 
•  odprowadzenie napięcia elektrostatycznego,
•  ekranowanie EMI/RFI,
•  osłona kabli i uziemienie. 

PPi 9016 

Dwustronna aluminiowa taśma ochronna  
z klejem elektrycznie przewodzącym.
Na bazie folii aluminiowej, pokrytej po obu stronach 
czułym na nacisk klejem elektrycznie przewodzącym.

Zastosowanie: 
•  ekranowanie EMI/RFI,
•  łączenie powierzchni elektrycznie przewodzących,
•  uziemienie.

PPi 9020 

Samoprzylepna taśma przewodząca na bazie 
wytłaczanego aluminium.
Taśma posiada szeroki wachlarz zastosowań  
w eliminacji zakłóceń elektrycznych w urządzeniach 
gospodarstwa domowego i sprzęcie elektronicznym. 
W produkcji telewizorów może być nakładana 
bezpośrednio na powłokę grafitową kineskopu. 
Połączenie taśmy z powierzchnią poprzez nacisk 
powoduje wygładzenie wypukłości. Można też  
do niej zamocować uziemienie. 

sP-341-6 

Taśma aluminiowa z klejem polisiloksanowym, 
odporna na wysokie temperatury.
Na bazie folii aluminiowej, pokrytej czułym na nacisk 
polisiloksanowym klejem. Dostarczana na falistej 
przekładce z PCV.
Zastosowanie: 
•  krótkotrwałe maskowanie w temperaturze do 300°C,
•  tworzy całkowitą barierę przed wilgocią.


