
Wystająca, nieprzylepna przekładka do materiałóW opatrunkoWych.

taŚma do produkcji iGieł do WstrzykniĘĆ podskórnych.
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SP-510            0.100mm

•  Klej silikonowy ze sztywnym 
poliestrem o grubości 
0.100mm.

•  Materiał odporny na kąpiel 
chemiczną i obróbkę cieplną. 
Po usunięciu nie pozostawia 
śladów.

SP-280            0.025mm

•  Hipoalergiczny film 
poliestrowy do wzmacniania 
worków kolostomijnych.

SP-2181 0.100mm
  
•  Grubsza warstwa kleju – 

lepiej dopasowuje się  
do podłoża.

Rd-577F 0.025mm

•  Taśma transferowa z klejem 
silikonowym.

•  Używana do specjalnej 
laminacji plastrów 
medycznych.

SP-906        0.025mm zielona

SP-2240-4   0.025mm niebieska

SP-2096        0.025mm fioletowa

Lm-691        0.025mm

Lm-844

Wszystkie te taśmy posiadają konstrukcję 
kolorowych /drukowanych/ laminatów. 
Używa się ich - do różnego rodzaju materiałów 
opatrunkowych - w formie pojedynczych 
wykrojów z wystającą, nieprzylepną zakładką.

SP-2664 0.100mm

•  Cieńsza warstwa kleju.

Kolor: zielony.

Kolory: zielony lub niebieski.



SP-906     

Kolor: pantone green C.
Na bazie filmu poliestrowego z nadrukiem, 
pośrodku pokrytego paskiem kleju. Zarówno klej, 
jak i nadruk w kolorze pantone green C. Poliester 
zapewnia mocne i trwałe podłoże. Klej na bazie 
kauczuku syntetycznego/żywicy, dzięki czemu 
taśma ma dobrą przyczepność i od razu klei się 
do różnych powierzchni. 

Zastosowanie: 
•  do oznaczonych kolorem wystających zakładek w materia-

łach opatrunkowych w celu zapewnienia łatwego usuwania 
przekładek i nośników, 

•  transparentne brzegi taśmy poliestrowej zwykle są zadruko-
wane strzałkami, aby zapewnić łatwą obsługę i identyfikację 
(na życzenie dostępne kolory niestandardowe).

SP-2240    SP-2096  

Wystająca przekładka do materiałów 
opatrunkowych. 
Na bazie filmu poliestrowego z nadrukowanymi 
strzałkami, pośrodku pokrytego paskiem kleju.  
Zarówno klej, jak i nadruk są kolorowe (SP-2240 
- niebieski, SP-2096 – jasny fiolet). Poliester 
zapewnia mocne i trwałe podłoże. Klej na bazie 
kauczuku syntetycznego/żywicy, dzięki czemu 
taśma ma dobrą przyczepność i od razu klei się 
do różnych powierzchni.

Lm-691  

Taśma poliestrowa z klejem naniesionym 
selektywnie. 
Na bazie poliestru, po jednej stronie selektywnie 
naniesiona warstwa kleju w kolorze pantone 
green C (zielony). Poliester zapewnia mocne 
i trwałe podłoże. Klej na bazie kauczuku 
syntetycznego/żywicy, dzięki czemu taśma ma 
dobrą przyczepność i od razu klei się do różnych 
powierzchni.

Lm-844 

Laminat do identyfikacji.
Specjalny film z nadrukiem/taśma laminatowa 
dwustronna. Film z nadrukowanym słowem 
„SAVLON”. Na dwustronnej części taśmy znajduje 
się agresywny klej posiadający wysokie siły 
klejenia do powierzchni niskonapięciowych jak 
polietylen i polipropylen. 

Zastosowanie:  
•  taśma identyfikacyjna – wystająca zakładka do opatrun-

ków medycznych.

SP-510  SP-2664 

Taśma do produkcji igieł do wstrzyknięć 
podskórnych.
Na bazie filmu poliestrowego o grubości 
0.100mm, powleczonego warstwą kleju siliko-
nowego, który nie pozostawia śladów w trakcie 
usuwania materiału z pokrytej nim powierzchni. 
Odporny na temperatury do 200°C.

Zastosowanie: 
•  taśma do produkcji igieł do wstrzyknięć podskórnych. 

SP-2181 

Taśma do produkcji igieł do wstrzyknięć 
podskórnych.
Na bazie filmu poliestrowego, powleczonego 
warstwą kleju polisiloksanowego.

Zastosowanie: 
•  taśma wzmacniająca i podtrzymująca do produkcji igieł  

do wstrzyknięć podskórnych.
•  Gruby film poliestrowy zapobiega odkształceniom, zaś dzię-

ki warstwie silnego kleju igła trzyma się go na tyle mocno, 
aby podczas rotacji przy jej ostrzeniu nie odpaść. Klej sili-
konowy został tak zaprojektowany, aby wytrzymać proces 
czyszczenia falami ultradźwiękowymi podczas gratowania. 
Taśma nie pozostawia śladów po usunięciu.

SP-280 

Hipoalergiczny poliestrowy film samoprzylepny.
Taśma na bazie specjalnego filmu poliestrowego 
o grubości 0.025mm, powleczonego silnie 
klejącym klejem hipoalergicznym - odpowiednim 
do kontaktu ze skórą człowieka - o wysokiej 
przyczepności.

Zastosowanie: 
•  zaprojektowany do wzmacniania worków kolostomijnych.

Rd-577F 

Taśma transferowa z klejem silikonowym.
Czuły na nacisk klej silikonowy o wysokiej sile 
wiązania, nałożony na film antyadhezyjny, 
zabezpieczony drugim filmem antyadhezyjnym. 
Jest on odporny na ciepło oraz rozpuszczalniki. 
Dzięki wysokiej sile klejenia nadaje się do szkła, 
ceramiki, plastiku oraz powierzchni metalowych.

Zastosowanie: 
•  taśma laminująca do zastosowań w bardzo wysokich tem-

peraturach,
•  wykorzystywana w produkcji plastrów medycznych, służą-

cych do przezskórnego podawania leków,
•  klej odporny chemicznie w połączeniu z wysoką przyczep-

nością do folii medycznych zapewnia, że laminowany nim 
produkt pozostaje nietknięty podczas użycia.

www.ppiadhesiveproducts.com


