
SP-2627

•  Lżejsza, cieńsza, wersja PPI 
1711A.

PPI 6180

•  Taśma aktywowana termicz-
nie z niewzmocnionego 
papieru typu Kraft.

H-200

•  Taśma z impregnowanej 
przędzy z włókna szklanego.

•  Klasa izolacji H.

RD-323B

•  Dwustronna taśma  
na bazie włókniny  
do łączenia preszpanu.

PPI 1017

•  Dwustronna wersja  
PPI 1016.

• Łączenie preszpanu.

SP-799S

•  Lżejsza, cieńsza wersja  
PPI 1711A.

•  Wyższa przyczepność – 
natychmiastowe klejenie.

 

RD-974B

•  Taśma papierowa z włók-
nami szklanymi o wysokiej 
odporności na rozciąganie.

PPI 8415

•  Włókno szklane z klejem 
silikonowym. 

•  Klasa izolacji F
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0.025mm
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PPI 1016

•  Poliester pokryty 
olejoodpornym klejem 
akrylowym.

 UL 

0.025mm 
0.036mm 
0.050mm

PPI 1711a

•  Laminat włókna szklanego 
z poliestrem z klejem 
odpornym na oleje.



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 
kondensatorów wypełnionych żywicą • izolacja poszcze-
gólnych faz oraz zakończeń cewek •  wzmacnianie brze-
gów w izolacji żłobków oraz izolacja żłobków jako taka   
• izolacja rdzenia, warstwy oraz końcowa izolacja cewek  
i transformatorów • uszczelnianie przewodów łączeniowych 
przy końcowej izolacji • odporna na większość olejów trans-
formatorowych, z olejami 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 • pod-
trzymująca i ogólna izolacja cewek z rdzeniem do transfor-
matorów, przekaźników i rezystorów • transformatory olejo-
we.

RD-323B  

Dwustronna taśma odporna na olej 
transformatorowy.
Na bazie włókniny, pokryta po obu stronach termo-
utwardzalnym klejem akrylowym. Jeśli utwardzanie 
odbywa się zgodnie z zaleceniami, klej jest odporny 
na wszystkie oleje transformatorowe.

Zastosowanie:
•  Na bazie włókniny, pokryta po obu stronach termoutwar-

dzalnym klejem akrylowym. Jeśli utwardzanie odbywa się 
zgodnie z zaleceniami, klej jest odporny na wszystkie oleje 
transformatorowe.

PPI 1711a 

Laminat poliestru z włóknem szklanym  
z termoutwardzalnym klejem poliakrylowym/
Klasa izolacji B.
Taśma na bazie filmu poliestrowego (0.025mm/1 mil) 
laminowanego z włóknem szklanym. Klej poliakrylo-
wy. Cechuje ją wyższa przyczepność w transformato-
rach olejowych oraz odporność na większość olejów 
transformatorowych, z olejami chlorowanymi i fre-
onami włącznie, pod warunkiem, że klej utwardzono 
zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie: 
• izolacja rdzenia, warstwy oraz końcowa izolacja cewek  
i transformatorów olejowych • ogólna izolacja elektryczna, 
wymagająca wytrzymałości mechanicznej.  

SP-2627  

Laminat poliestru z włóknem szklanym  
z termoutwardzalnym klejem poliakrylowym  
o wysokiej przyczepności.

Taśma na bazie filmu poliestrowego (0.025mm/1 mil) 
laminowana z włóknem szklanym, pokryta olejood-
pornym klejem poliakrylowym o wysokiej przyczep-
ności. Posiada  wysokie siły klejenia i łatwo odwija się 
z rolki. Zastosowana, owinięta i utwardzona zgodnie 
z zaleceniami zapewnia trwałą warstwę izolacyjną od-
porną na większość olejów transformatorowych.
Zastosowanie:
• izolacja rdzenia, warstwy oraz końcowa izolacja cewek  
i transformatorów olejowych • taśma izolacyjna do zasto-
sowań wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicz-
nej.  

RD-974B  

Taśma papierowa, wzdłuż wzmocniona włóknami 
szklanymi, do transformatorów olejowych.
Na bazie podkładu papierowego, wchłaniającego 
olej, laminowanego z włóknami szklanymi ułożony-
mi w jednym kierunku - wzdłuż. Laminat ten pokryty 
jest olejoodpornym klejem poliakrylowym o wysokiej 
przyczepności. Posiada doskonałą odporność na roz-
ciąganie, które w połączeniu z wysoką przyczepnością 
kleju zapewniają, że po nawinięciu taśmy wokół sie-
bie i utwardzeniu jej zgodnie z zaleceniami uzyskuje 
się dobre jakościowo łączenie. Tworzy trwałą warstwę 
izolacyjną, odporną na większość olejów transforma-
torowych. Papierowy podkład zapewnia dobrą nasią-
kliwość pomiędzy warstwami taśmy, dzięki czemu nie 
powstają tam bąbelki powietrza, mogące prowadzić 
do wyładowania koronowego.

Zastosowanie: 
• izolacja rdzenia, warstwy oraz końcowa izolacja cewek  
i transformatorów olejowych • bardzo wytrzymała taśma do 
owijania, nadaje się do użycia w średnich i dużych transfor-
matorach suchych. 

PPI 6180  

Taśma aktywowana termicznie, na bazie papieru 
typu Kraft/Klasa izolacji E.
Zastosowanie:
• łączenie arkuszy preszpanowych w produkcji transformato-
rów olejowych • odporna na oleje transformatorowe oraz olej 
silikonowy • klej aktywowany termicznie. 

f-155    H-200 

Taśma tkana z impregnowanego włókna  
szklanego. 
Specjalna taśma z tkaniny na bazie równolegle tka-
nych, ciągłych włókien szklanych ze szkła typu E, im-
pregnowanej termoutwardzalną żywicą poliestrową. 
Dzięki konstrukcji ciągłych włókien szklanych posia-
da wysoką wytrzymałość mechaniczną, która wzra-
sta podczas utwardzania kleju ciepłem. Produkt do-
starczamy nawinięty bez linera. Już w temperaturze 
pokojowej staje się lekko klejący, co ułatwia proces 
owijania.

Zastosowanie: 
• w transformatorach wysokiego napięcia do owijania stalo-
wych i miedzianych opasek • silników AC/DC • silników trak-
cyjnych • generatorów.

www.ppiadhesiveproducts.com


