
SP-688

•  Kapton® wzmocniony  
włóknem szklanym. 

•  Wysoka siła mechaniczna  
oraz odporność  

SP-609    0.130mm

•  Grubsza wersja. Sztywniejsza.
•  Wyższa wytrzymałość  

dielektryczna.

PPI 6512

•  Nomex®/klej akrylowy.
•  Klasa izolacji H.

PPI 6610

•  Nomex-Mica®/klej  
kauczukowy.

•  Lepsza wytrzymałość  
dielektryczna.

PPI 6710

•  Krepowany Nomex®.
•  Klasa izolacji F.

PPI 7010

•  Kapton®/klej akrylowy.

SP-686-6    0.080mm

•  Nomex® wzmocniony  
włóknem szklanym.  
Sztywniejszy.

•  Wyższa wytrzymałość  
dielektryczna.

PPI 6510

•  Nomex®/klej akrylowy.
•  Klasa izolacji F.

SP-515           0.050mm

•  Nomex® wzmocniony  
włóknem szklanym.

•  Wysoka siła mechaniczna 
oraz odporność  
na uderzenia.

UL

TaSmy Izolacyjne do cewek i Złobków 
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PPI 6510  

Taśma izolacyjna na bazie papieru poliamidowego 
z termoutwardzalnym klejem z kauczuku  
syntetycznego/Klasa izolacji F. 
Taśma izolacyjna na bazie papieru poliamidowego, 
czyli Nomexu®.

Zastosowanie: 
•  budowa silników elektrycznych – chwytanie, kotwiczenie, 

łączenie • produkcja urządzeń trakcyjnych • izolacja uzwojeń 
tworników • izolacja fazowa • opasywanie oraz owijanie 
cewek. 

SP-515  

Laminat Nomex®/włókno szklane.
Na bazie Nomexu® 0,050mm, laminowanego z włók-
nem szklanym. Klej poliakrylowy. Produkt zapewnia 
wysoką przyczepność w transformatorach olejowych, 
a także jest odporny na większość olejów transforma-
torowych oraz freonów.

Zastosowanie: 
•  izolacja rdzenia, warstw oraz wierzchnia izolacja cewek  

i transformatorów olejowych • ogólna izolacja elektryczna, 
wymagająca wysokiej wytrzymałości mechanicznej.  

SP-686-6  

Taśma izolacyjna - laminat Nomexu® z włóknem 
szklanym/Klasa izolacji H.
Na bazie Nomexu® 0,080mm laminowanego z włók-
nem szklanym. Klej poliakrylowy. Zapewnia wyższą 
przyczepność do transformatorów olejowych, jest 
również odporna na większość olejów transformatoro-
wych, z olejami chlorowanymi oraz freonami włącznie.

Zastosowanie: 
•  izolacja rdzenia, warstw oraz wierzchnia izolacja cewek  

i transformatorów olejowych • ogólna izolacja elektryczna, 
wymagająca wysokiej siły mechanicznej.

SP-609  

Taśma izolacyjna z Nomexu® 410, wzmocniona 
włóknem szklanym/Klasa izolacji H. 
Na bazie Nomexu® 410 (0.130mm/5.0 mil), czyli papie-
ru poliamidowego z włóknem szklanym, pokrytego 
klejem z żywicy syntetycznej. Klej – żywica syntetyczna 
- jest odporny na wysokie temperatury. Taśma posiada 
wysoką odporność na rozciąganie i zrywanie, jak rów-
nież doskonałe właściwości dielektryczne.

Zastosowanie: 
•  separacja fazowa, izolacja żłobków w produkcji silników  

i transformatorów.

PPI 6512  

Poliamidowa taśma izolacyjna z termoutwardzal-
nym klejem poliakrylowym/Klasa izolacji H.
Taśma izolacyjna na bazie papieru poliamidowego, 
czyli Nomexu®.

Zastosowanie:  
•  produkcja silników elektrycznych • produkcja urządzeń 

trakcyjnych • izolacja uzwojeń tworników • izolacja fazowa, 
izolacja warstwowa • opasywanie oraz owijanie cewek. 

PPI 6610  

Taśma izolacyjna z papieru poliamidowego  
z zawartością miki, z termoutwardzalnym klejem  
z kauczuku syntetycznego/Klasa izolacji F.
Na bazie Nomexu®, czyli papieru poliamidowego  
z miką. W celu zapewnienia łatwiejszej aplikacji taśmę 
dostarczamy na łatwo usuwalnej przekładce.
Pod względem elastyczności papier poliamidowy 
przypomina papier celulozowy. Dzięki dodatkowi miki  
taśma PPI 6610 posiada lepszą wytrzymałość dielek-
tryczną niż standardowe taśmy poliamidowe PPI.
Produkt zawiera klej z kauczuku syntetycznego,  
zaprojektowany tak, aby posiadał doskonałą przyczep-
ność do różnego rodzaju podłoży. Jeśli taśma PPI 6610  
zostanie poddana cyklowi utwardzania zgodnie z zale-
ceniami, siła wiązania kleju posiądzie znacznie wyższą 
wartość niż tutaj przytoczona.

Zastosowanie: 
•  taśma posiada szerokie zastosowanie w produkcji wykrojów, 

do izolacji w urządzeniach wymagających wysokich 
temperatur, transformatorów, cewek elektromagnetycznych 
oraz cylindrycznych, w produkcji urządzeń trakcyjnych,  
do izolacji fazowej oraz generatorów, a także do izolacji 
uzwojeń tworników.

PPI 6710  

Taśma na bazie krepowanego papieru poliamido-
wego z termoutwardzalnym klejem poliakrylo-
wym/Klasa izolacji F.
Taśma izolacyjna na bazie krepowanego papieru 
poliamidowego, czyli Nomexu®. 

Zastosowanie:
•  Ze względu na lepszą elastyczność odpowiednia zwłaszcza 

do izolacji fazowej.

PPI 7010 

Izolacyjna taśma poliimidowa z termoutwardzal-
nym klejem poliakrylowym/Klasa izolacji H.
Na bazie Kaptonu®, czyli filmu poliimidowego, który 
odznacza się wyjątkową wytrzymałością termiczną, jak 
również ma doskonałe właściwości mechaniczne oraz 
elektryczne. Posiada certyfikat UL. Odporna na pro-
mieniowanie. Krótkotrwała odporność na temperaturę 
400°C.

Zastosowanie:
•  taśma izolacyjna do bardzo wysokich temperatur • do zasto-

sowań w bardzo trudnych warunkach przy produkcji urzą-
dzeń trakcyjnych i generatorów • zewnętrzne owijanie trans-
formatorów, cewek toroidalnych, cewek silnikowych oraz 
opasywanie uzwojeń tworników.

SP-688  

Taśma poliimidowa z włóknem szklanym, termo-
utwardzalny klej poliakrylowy.
Zaprojektowany do użycia w miejscach o wysokiej 
temperaturze, wymagających wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej. Do zalet należą wysoka odporność  
na uderzenia oraz duża wytrzymałość na rozdzieranie 
w obu kierunkach.

Zastosowanie:
•  izolacja transformatora, w którym wymagana jest wysoka 

wytrzymałość mechaniczna oraz odporność termiczna.

www.ppiadhesiveproducts.com


