
LM-743 

•  Wielowarstwowy laminat 
włókna szklanego z folią 
miedzianą 0.035mm.

•  Posiada doskonałą 
odporność na wysokie 
temperatury i znakomicie 
dopasowuje się do podłoża.

LM-681 

•  Trzywarstwowy laminat  
z RD-692. 

•  Doskonała do maskowania 
w wysokiej temperaturze.

•  Dobrze dopasowuje się  
do podłoża.

LM-745

•  Dwuwarstwowy laminat  
z RD-692.

LM-744

•  Wielowarstwowy laminat 
włókna szklanego z folią 
miedzianą 0.050mm.

•  Najlepsza taśma do masko-
wania podczas naddźwięko-
wego natryskiwania płomie-
niowego (HVOF).

RD-692B

•  Wersja RD-692 o większej 
sile klejenia/na bazie 
włókna szklanego.

NatRysk pLazMowy/MaskowaNie HVoF

RD-692     0.040mm

•  Wersja PPI 8415 – wysoka 
siła klejenia/wysoka 
przyczepność.

ppi 9815      0.040mm

•  Folia aluminiowa/włókno 
szklane plus klej silikonowy.

•  Standardowe maskowanie 
podczas natrysku 
plazmowego.

RD-604         0.040mm
      0.100mm

•  Wersja 9815 o wyższej sile 
klejenia. 

•  Folia aluminiowa o grubości 
0.100mm, zapewnia 
maksymalną ochronę.

ppi 8415                  UL
•  Włókno szklane z klejem 

silikonowym. 
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ppi 8415    RD-692  

Taśma izolacyjna z włókna szklanego  
z termoutwardzalnym klejem polisiloksanowym/
Klasa izolacji H.
Odporna na rozrywanie, ścieranie oraz bardzo wysoką 
temperaturę.

Zastosowanie:   
•  maskowanie,
•  podtrzymująca i ogólna izolacja cewek oraz transformato-

rów, 
•  wiązkowanie kabli w wysokich temperaturach,
•   izolacja międzyfazowa,
•  owijanie wielkich cewek,
•  wzmacnianie brzegów żłobka.

LM-745 

Taśma do maskowania w wysokiej temperaturze.
Wytrzymała taśma z włókna szklanego, bardzo dobrze 
dopasowuje się do podłoża i jest odporna na wysoką 
temperaturę. Laminat, pokryty klejem silikonowym, 
składa się z dwóch warstw włókna szklanego (RD-
692). Taśma ta posiada podwyższoną wytrzymałość 
mechaniczną oraz odporność na ścieranie, dzięki 
czemu jest odporna na proces śrutowania.

Zastosowanie:  
•  do maskowania podczas natrysków plazmowych.

LM-681 

Taśma do maskowania w wysokiej temperaturze.
Składa się z trzech laminowanych ze sobą warstw 
włókna szklanego (RD-692) w celu uzyskania bardzo 
grubego, a jednak wciąż dobrze dopasowującego 
się do podłoża, odpornego na wysoką temperaturę 
produktu. 

Zastosowanie: 
•  do maskowania podczas natrysków plazmowych.

LM-743 LM-744 

Taśma do maskowania w wysokiej temperaturze.
Na bazie wytrzymałego połączenia włókna szklanego 
z folią miedzianą (0.035mm), pokrytego klejem 
polisiloksanowym. Dzięki solidnej konstrukcji LM-
743 oraz LM-744 są odporne na różne oczyszczająco-
ścierne aplikacje oraz ekstremalnie wysokie 
temperatury wiążące się z procesem natrysku 
plazmowego. Taśma ta dobrze dopasowuje się 
do podłoża. Przed procesem musi zostać dobrze 
dociśnięta.
Zastosowanie: 
•  maskowanie podczas naddźwiękowego natryskiwania 

płomieniowego (HVOF).

ppi 9815 

Taśma z folii aluminiowej połączonej z włóknem 
szklanym.
Na bazie folii aluminiowej laminowanej z włóknem 
szklanym. Pokryta wrażliwym na nacisk, odpornym 
na wysokie temperatury klejem polisiloksanowym. 
Jej zalety to: całkowita odporność termiczna, wysoka 
przyczepność i bardzo silna konstrukcja odporna na 
rozdzieranie.

Zastosowanie: 
•  odporna na temperatury taśma maskująca do natrysków 

plazmowych i naddźwiękowego natryskiwania płomienio-
wego (HVOF),

•  wytrzymuje nawet najcięższe procesy oczyszczająco-ścierne 
oraz śrutowanie. 

RD-604 

Taśma do maskowania podczas natrysku 
plazmowego.
Na bazie laminatu folii aluminiowej ze ściśle tkanym 
włóknem szklanym, pokrytego odpornym na 
wysokie temperatury klejem silikonowym. Laminat 
folii aluminiowej z włóknem szklanym jest odporny 
na wysokie temperatury, dobrze dopasowuje się do 
podłoża oraz posiada wysoką odporność na zrywanie.

Zastosowanie: 
•  jako odporna termicznie taśma maskująca podczas natry-

sku plazmowego,
•  wytrzymuje nawet najcięższe procesy oczyszczająco-ścierne 

oraz śrutowanie.


