
PPI 1026-2 

•  Wersja PPI 1026 z ponacina-
nymi brzegami taśmy.

PPI 1016-2

•  Wersja PPI 1016  
z ponacinanymi brzegami 
taśmy.

PPI 1042 

•  Taśma PET z 
termoutwardzalnym klejem 
poliakrylowym, wcześniej 
utwardzanym termicznie.

•  Przyczepność do emaliowa-
nych drutów miedzianych.

•  Odporna na rozpuszczalniki 
i freon.

PPI 0102 UL

0.025mm

•  Kolory: biały, niebieski, 
czarny.

•  Film poliestrowy  
z trudnopalnym klejem 
akrylowym.

•  Trudnopalność: UL 510.

UL

0.025mm

UL

UL

Ta my Izolacyjne do transformatorów
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PPI 1017

•  Dwustronna wersja PPI 1016.

PPI 1027

•  Dwustronna wersja  
PPI 1026.

0.025mm

UL
0.025mm
0.036mm
0.050mm

•  Poliester pokryty 
olejoodpornym klejem 
akrylowym.

PPI 1016 

•  Taśma na bazie PET  
z termoutwardzalnym klejem  
z kauczuku syntetycznego.

•  Niekorozyjna.
•  Przyczepność do drutów 

pokrytych woskiem lub 
smarem.

ULPPI 1026 



PPI 1016  

Taśma samoprzylepna na bazie poliestru  
z termoutwardzalnym klejem poliakrylowym/Klasa 
izolacji B.
Dostępna również z nadrukiem.

Posiada certyfikat UL.

Zastosowanie: 
•  izolacja transformatorów olejowych, uszczelnianie we-

wnętrznych cewek kondensatorów, końcowe owijanie kon-
densatorów wypełnionych żywicą,

•  izolacja poszczególnych faz oraz zakończeń cewek,
•  wzmacnianie brzegów w izolacji żłobków oraz izolacja żłob-

ków jako taka,
•  izolacja rdzenia, warstwy oraz końcowa izolacja cewek  

i transformatorów,
•  uszczelnianie przewodów łączeniowych przy końcowej izo-

lacji,
•  odporna na większość olejów transformatorowych, z oleja-

mi chlorowanymi włącznie. 

PPI 1017  

Taśma izolacyjna na bazie poliestru po obu 
stronach pokryta termoutwardzalnym klejem 
poliakrylowym/Klasa izolacji B.

Zastosowanie: 
•  zabezpieczanie elementów na płytkach drukowanych,
•  podtrzymująca i ogólna izolacja cewek z rdzeniem  

do transformatorów, przekaźników i rezystorów,
•  transformatory olejowe. 

PPI 1026 

Izolacyjna taśma samoprzylepna na bazie 
poliestru z termoutwardzalnym klejem z kauczuku 
syntetycznego/Klasa izolacji B.
Dostępna również z nadrukiem.

Posiada certyfikat UL.

Zastosowanie:
•  odpowiednia do użycia na drutach pokrytych woskiem 

czy innego rodzaju tłustą substancją lub do elementów 
wymagających taśmy niekorozyjnej,

•  końcowe owijanie kondensatorów wypełnionych żywicą,  
a także kondensatorów foliowych,

•  izolacja poszczególnych faz oraz zakończeń cewek,
•  wzmacnianie brzegów w izolacji żłobków oraz izolacja 

żłobków jako taka,
•  uszczelnianie przewodów łączeniowych przy końcowej 

izolacji,
•  izolacja rdzenia, warstwy oraz izolacja końcowa małych 

transformatorów, przekaźników i dławików.

PPI 1027 

Dwustronna izolacyjna taśma samoprzylepna  
na bazie poliestru z termoutwardzalnym klejem  
z kauczuku syntetycznego/Klasa izolacji B.

Zastosowanie: 
•  pozycjonowanie elementów,
•  podtrzymanie i izolacja w uzwojeniu warstwowym małych 

cewek,
•  pozycjonowanie arkusza izolacyjnego lub folii metalowej,
•  odporne na rozpuszczalniki i temperaturę łączenia papieru 

lub folii pokrytych woskiem lub polietylenem,
•  odpowiednia do użycia na elementach albo drutach pokry-

tych woskiem lub inną tłustą substancją, wymagających 
taśmy niekorozyjnej.

PPI 1042 

Poliestrowa taśma z termoutwardzalnym 
klejem poliakrylowym, wcześniej utwardzanym 
termicznie/Klasa izolacji B.
Dostępna również z nadrukiem.

Posiada certyfikat UL.

Zastosowanie: 
•  końcowe owijanie kondensatorów wypełnionych żywicą,  

a także kondensatorów foliowych,
•  izolacja poszczególnych faz oraz zakończeń cewek,
•  wzmacnianie brzegów w izolacji żłobków oraz izolacja 

żłobków jako taka,
•  uszczelnianie przewodów łączeniowych przy końcowej 

izolacji,
•  izolacja rdzenia, warstwy oraz izolacja końcowa małych 

transformatorów, przekaźników i dławików.

Właściwości:  
•  wysoka przyczepność do emaliowanych drutów miedzia-

nych,
•  wysoka siła klejenia, nawet przed końcowym utwardzeniem,
•  doskonała odporność na rozpuszczalniki,
•  całkowita odporność na freon,
•  taśma zawiera klej wcześniej utwardzany termicznie,  

dlatego posiada doskonałą odporność chemiczną już  
na samym początku klejenia.

PPI 0102 

Izolacyjna samoprzylepna taśma poliestrowa 
z trudnopalnym, termoutwardzalnym klejem 
poliakrylowym/Klasa izolacji B.
Trudnopalna taśma, zgodna z wymogami UL 510.

Zalecany UL (plik nr 386214).

Zastosowanie:
•  końcowe owijanie kondensatorów wypełnionych żywicą,  

a także kondensatorów foliowych,
•  izolacja poszczególnych faz oraz zakończeń cewek,
•  wzmacnianie brzegów w izolacji żłobków oraz izolacja żłob-

ków jako taka,
•  uszczelnianie przewodów łączeniowych przy końcowej izo-

lacji,
•  izolacja rdzenia, warstwy oraz izolacja końcowa małych 

transformatorów, przekaźników i dławików.

www.ppiadhesiveproducts.com


