
PPI 702  0.025mm
  0.050mm

•  Wersja PPI 701 z grubszą 
warstwą kleju. 

•  Doskonała przyczepność  
do nierównych powierzchni.

PPI 701   0.025mm

•  Film poliimidowy/klej 
silikonowy.

RD-042D 0.025mm
0.050mm

•  Wersja antystatyczna.

RD-624B 

•  Antystatyczny poliimid/
akrylowy klej przewodzący.

SP-255

•  Papier krepowy/klej 
silikonowy.

RD-487G

•  Wzmocniony papier/
laminat PET.

•  Klej silikonowy.
•  Odpowiednia do procesu 

cynowania bezołowiowego 
(HAL).

RD-673B

•  Na bazie gładkiego szarego 
papieru pokrytego całko-
wicie czarnym kauczukiem/
żywicą.

•  Taśmę aplikuje się na 
polakierowane i pokryte 
miedzią elementy płytek 
PCB. Tworzy ona fotomaskę, 
która chroni przed promie-
niowaniem UV.

SP-479

•  Wersja PPI 255 z grubszą 
warstwą kleju.

•  Dobra przyczepność  
do nieregularnych 
powierzchni płytki 
drukowanej.

•  Dostarczana w formie 
wykrojów z perforowaną 
przekładką.

Ta my maSkuj ce Do PcB 

T
a

m
y
 m

a
S

k
u

j
c

e
 D

o
 P

c
B

 

PoDczaS luTowanIa na falI

P
o

D
c

z
a
S

 l
u

T
o

w
a
n

Ia
 n

a
 f

a
l
I



www.ppiadhesiveproducts.com

PPI 701 

Maskująca taśma samoprzylepna.

Zastosowanie: 
•  odporna na wysokie temperatury taśma do maskowania po-

złacanych styków na płytkach drukowanych podczas procesu 
lutowania na fali. 

PPI 702 

Elektroizolacyjna poliimidowa taśma  
z termoutwardzalnym klejem silikonowym/Klasa 
izolacji H.
Odporna na wysokie temperatury poliimidowa taśma 
pokryta klejem polisiloksanowym.

Zastosowanie: 
•  taśma izolacyjna do bardzo wysokich temperatur,
•  krótkotrwała odporność cieplna do 400°C.  

RD-042D 

Antystatyczna taśma maskująca do płytek 
drukowanych oraz ochrony powłok konforemnych.
Na bazie filmu poliimidowego, pokryta specjalną war-
stwą kleju przewodzącego. Dzięki temu podczas odwi-
jania i aplikacji zostają wyeliminowane wyładowania 
elektrostatyczne.
Taśma ta podczas procesu lutowania na fali wytrzymuje 
temperatury do 300°C. Po jej usunięciu na płytkach 
drukowanych nie pozostają ślady kleju.   

RD-624B 

Antystatyczna taśma maskująca do płytek 
drukowanych oraz ochrony powłok konforemnych.
Na bazie filmu poliimidowego pokryta specjalną war-
stwą kleju przewodzącego. Dzięki temu podczas odwi-
jania i aplikacji zostają wyeliminowane wyładowania 
elektrostatyczne. 
Taśma ta podczas procesu lutowania na fali wytrzymuje 
temperatury do 300°C. Po jej usunięciu na płytkach 
drukowanych nie pozostają ślady kleju.

SP-255 SP-479
Samoprzylepna taśma maskująca do cynowania 
bezołowiowego i procesów lutowania w wysokiej 
temperaturze.
SP-255/SP-479 to samoprzylepne taśmy maskujące, 
odpowiednie zwłaszcza do ochrony różnych elemen-
tów płytek drukowanych - takich jak pozłacane styki 
- podczas procesów lutowania na fali w wysokich tem-
peraturach. Szczególnie polecana do maskowania złą-
czy krawędziowych lub powierzchni stykowych pod-
czas cynowania bezołowiowego.

Zaleta: 
•  SP-255/SP-479 można usuwać z płytek drukowanych po za-

kończeniu lutowania bez obawy o pozostałości kleju.

Uwaga: 
•  Wykorzystując SP-255 lub SP-479 do maskowania podczas 

cynowania bezołowiowego, po aplikacji należy docisnąć 
taśmę do płytki drukowanej za pomocą wałeczków, najlepiej 
podgrzanych do 100°C (212°F). 

RD-487G  

Taśma maskująca do cynowania bezołowiowego.
Na bazie papieru/filmu poliestrowego, pokrytego od-
pornym na wysokie temperatury klejem polisiloksano-
wym. Krótkotrwale wytrzymuje temperatury do 300°C. 
Po usunięciu nie pozostawia śladów kleju. Wzmoc-
nienie poliestrem zapobiega rozdzieraniu się taśmy  
w trakcie usuwania.

Zastosowanie: 
•  usuwalna taśma maskująca do cynowania bezołowiowego,
•  odpowiednia do maskowania złotych styków, 
•  dopasowuje się do nieregularnej powierzchni płytki PCB i ide-

alnie maskuje cienkie obszary. 
•  po aplikacji zaleca się użycie wałeczków dociskowych w celu 

uzyskania jak najlepszej styczności taśmy z płytką PCB.

RD-673B 

Taśma papierowa o słabej przyczepności.
Na bazie impregnowanego gładkiego papieru 
pokrytego czarną, nieprzejrzystą masą kauczukową  
o słabej przyczepności. Taśma ta może być nakładana 
oraz usuwana z różnego rodzaju powierzchni i nie 
pozostawia na nich śladów kleju. Masa klejąca zawiera 
jedynie rozpuszczalniki alifatyczne i aromatyczne.

Zastosowanie: 
•  taśma maskująca do polakierowanych wcześniej powierzchni 

na płytkach drukowanych.


