
SP-2156

• Wersja SP-2155 na bazie  
w pełni metalizowanego 
poliestru – oklejanie pojem-
ników do transportu  
elementów wrażliwych  
na ładunki elektrostatyczne – 
praktycznie zerowa  
elektrostatyczność.

SP-2155

•  Na bazie delikatnie 
metalizowanego filmu 
poliestrowego – wyjątkowa 
konstrukcja, zarówno klej,  
jak i górna powierzchnia 
taśmy są antystatyczne.

RD-575            0.025mm

•  Taśma maskująca o niskim 
napięciu elektrostatycznym.

•  Aplikacje w wysokich 
temperaturach.

•  Klej silikonowy.

RD-707        

•  Wersja RD-512D o niskiej 
przyczepności.

RD-624       0.025mm

•  Wersja RD-042D z klejem 
akrylowym, odpornym  
na wysokie temperatury.

SP-249B           0.025mm
                         0.050mm
•  Antystatyczna taśma  

na bazie poliestru, odpo-
wiednia do zastosowań 
wymagających niskiej  
emisyjności substancji 
lotnych.

RD-042D    0.025mm 
          0.050mm

•  Antystatyczna taśma  
na bazie poliimidu z klejem 
silikonowym.

•  Maskowanie w wysokich 
temperaturach.

SP-249D          0.025mm
                               Czarny 

nieprzejrzysty

•  Taśma antystatyczna  
na bazie poliestru.

•  Do zastosowań wymagają-
cych warunków bez ładun-
ków elektrycznych.

Ta my anTySTaTyczne
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RD-512D     0.025mm

•  Prześwitująca wersja SP-249.
•  Niskie napięcie 

elektrostatyczne.
•  Klej akrylowy.



SP-249D  

Antystatyczna taśma samoprzylepna na bazie 
poliestru o niskiej zawartości substancji lotnych.
based on polyester film coated with a low outgassing 
surface conductive adhesive

Zastosowanie: 
•  maskowanie płytek drukowanych podczas powlekania kon-

foremnego,
•  po zakończonym procesie po usunięciu nie pozostawia śla-

dów kleju,
•  w produkcji dysków twardych. 

SP-2155     SP-2156 

Antystatyczna taśma samoprzylepna na bazie 
poliestru.
Na bazie delikatnie metalizowanego filmu 
poliestrowego (SP-2156 w pełni metalizowanego), 
powleczonego specjalnym klejem przewodzącym po 
stronie niemetalizowanej. Ta szczególna konstrukcja 
zapewnia natychmiastowe odprowadzenie ładunku 
elektrostatycznego w trakcie odwijania i aplikacji 
taśmy. Metalizowany nośnik pomaga zapobiegać 
elektryzowaniu się powierzchni w trakcie używania 
taśmy.

Zastosowanie: 
•  przede wszystkim do oklejania pojemników propylenowych, 

wykorzystywanych do transportu i składowania układów 
scalonych, wymagających warunków wolnych od ładunków 
elektrostatycznych,

•  klej zapewnia szczególną przyczepność do tych pojemników. 
Nawet po dłuższym czasie po usunięciu taśmy nie pozostaną 
ślady kleju.  

RD-512D 

Antystatyczna taśma samoprzylepna na bazie 
poliestru.
Prześwitująca, antystatyczna taśma klejąca, od-
powiednia do nadruków. Szczególna konstrukcja 
umożliwia rozpraszanie ładunków elektrostatycz-
nych. Podczas rozwijania i usuwania taśmy z różnych 
powierzchni plastikowych gromadzą się ładunki nie 
wyższe niż 20 woltów. 
Odporna na wysokie temperatury oraz wiele roz-
puszczalników i chemikaliów. Zmiany wilgotności nie 
mają wpływu na właściwości antystatyczne.

Zastosowanie: 
•  do zastosowań w procesach produkcyjnych, gdzie stanowisko 

pracy musi być wolne od ładunków elektrostatycznych., np. 
przy składaniu płytek drukowanych,

•  uszczelnianie, naprawa i etykietowanie woreczków anty-
statycznych do pakowania płytek drukowanych oraz innych 
elementów składowych,

•  montaż elementów elektronicznych oraz składanie płytek 
drukowanych podczas procedur testowych.   

RD-575

Antystatyczna taśma poliestrowa do maskowania.
Prześwitująca, antystatyczna taśma klejąca z moż-
liwością nadruku. Specjalna konstrukcja - umożli-
wiająca rozpraszanie ładunków elektrostatycznych 
- zapewnia, że podczas odwijania i usuwania taśmy 
z różnych powierzchni plastikowych gromadzą się ła-
dunki nie wyższe niż 20 woltów. Odporna na wysokie 
temperatury i wiele rozpuszczalników oraz chemika-
liów. Zmiany wilgotności nie mają wpływu na właści-
wości antystatyczne.

Zastosowanie: 
•  antystatyczna taśma maskująca do płytek drukowanych 

oraz elementów składowych podczas nakładania powłok 
konforemnych oraz procesów zatapiania,

•  do zastosowań w procesach produkcyjnych, gdzie stanowisko 
pracy musi być wolne od ładunków elektrostatycznych, np. 
przy składaniu płytek drukowanych,

•  uszczelnianie, naprawa i etykietowanie woreczków anty-
statycznych do pakowania płytek drukowanych oraz innych 
elementów składowych,

•  montaż elementów elektronicznych oraz składanie płytek 
drukowanych podczas procedur testowych. 

RD-707  

Antystatyczna, ochronna taśma maskująca z kle-
jem akrylowym o niskiej przyczepności.
Prześwitująca, antystatyczna taśma klejąca z możli-
wością nadruku. Specjalna konstrukcja umożliwiająca 
rozpraszanie ładunków elektrostatycznych w połą-
czeniu z klejem o niskiej przyczepności zapewnia, 
że podczas odwijania i usuwania taśmy z różnych 
powierzchni plastikowych praktycznie nie gromadzą 
się ładunki. Zmiany wilgotności nie mają wpływu  
na właściwości antystatyczne.
Zastosowanie: 
•  odpowiednia do procesów produkcyjnych, gdzie stanowisko 

pracy musi być wolne od ładunków elektrostatycznych,
•  odpowiednia do tymczasowego ochronnego maskowania 

elementów lub przedmiotów.

RD-042D

RD-624  

Antystatyczna taśma klejąca do maskowania 
płytek drukowanych oraz nakładania powłok 
konforemnych. 
Na bazie filmu poliimidowego, powleczonego spe-
cjalnym klejem przewodzącym. Odwijanie i aplikacja 
taśmy nie generują ładunku elektrostatycznego. Ta-
śmy te wytrzymują temperatury procesu lutowania 
na fali do 300°C. Podczas usuwania taśmy z płytki dru-
kowanej nie pozostają ślady kleju.

www.ppiadhesiveproducts.com


