
LM-860D  

•  Antystatyczna, czuła  
na nacisk, kryjąca taśma  
do pakowania komponen-
tów montowanych  
powierzchniowo.

RD-548 N.S.

•  Wersja z klejem 
silikonowym.

•  Po usunięciu nie pozostawia 
śladów.

RD-800                 N.S.

•  Wersja z klejem 
silikonowym.

•  Nie posiada właściwości 
antystatycznych.

ADL-820     

•  Wykroje do zamykania  
tub SMD.

•  Specjalny wykrój na bazie 
poliestrowej taśmy  
SP-2413.
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Taśmy kryjące, czułe na nacisk, do monTażu powierzchniowego.

LM-382B 0.025mm                

•  Standardowa, antystatycz-
na taśma kryjąca, wrażliwa 
na nacisk, do pakowania 
komponentów do montażu 
powierzchniowego.

•  Klej na bazie kauczuku/
żywicy.



LM-382B 

Antystatyczna taśma kryjąca, czuła na nacisk.
Na bazie filmu poliestrowego, pokrytego warstwą 
kleju kauczukowego, wrażliwego na nacisk. Pośrodku 
warstwy kleju znajduje się pasek metalizowanego 
poliestru, który zapewnia właściwości antystatyczne. 
Dzięki temu, że taśma jest prześwitująca, można 
nadzorować elementy lub komponenty.
Zastosowanie:  
•  antystatyczna taśma kryjąca do pakowania komponentów 

do montażu powierzchniowego (ochrona ESD).
•  wystarczy tylko docisnąć taśmę, żeby tymczasowo 

przykleić ją do gładkiej powierzchni rolek nośnych z PCV, 
poliwęglanu lub polistyrenu. Dzięki specjalnej konstrukcji 
laminatu podczas odklejania z rolki nośnej nie ma ryzyka 
rozdarcia taśmy.

RD-548 

Taśma transferowa z klejem 
termoprzewodzącym.
Taśma transferowa z termoprzewodzącym klejem 
akrylowym, wzmocniona włókniną. Doskonale  
dopasowuje się do podłoża, posiada wysoką odpor-
ność na ścinanie oraz wysokie siły klejenia, dzięki 
czemu zapewnia trwałe łączenie i  wysoki poziom 
przewodności cieplnej, zwłaszcza pomiędzy nieregu-
larnymi i nierównymi powierzchniami.

Zastosowanie:  
•  taśma do transferu ciepła w przypadku elementów elek-

tronicznych, jak na przykład łączenie układów scalonych  
z radiatorami,

•  eliminuje potrzebę mechanicznego łączenia i nakładu pracy 
przy nakładaniu pasty termoprzewodzącej.

RD-800 

Taśma z termoprzewodzącym klejem silikonow-
ym.
Taśma transferowa z klejem silikonowym, czułym 
na nacisk, do którego dodano termoprzewodzący 
wypełniacz (tlenek glinu) w celu poprawy przewod-
nictwa cieplnego. Klej nałożono na jedną przekład-
kę, a następnie zabezpieczono go drugą. Odporny 
na ciepło oraz rozpuszczalniki, silnie wiąże szkło, 
ceramikę, plastik oraz metale.
Zastosowanie: 
•  taśma do laminowania w bardzo wysokich temperaturach,
•  może być stosowana do tymczasowych lub stałych 

połączeń materiałów albo elementów podczas obróbki  
w wysokich temperaturach.

 LM-860D 

Antystatyczna taśma kryjąca, wrażliwa na nacisk.
Na bazie filmu poliestrowego, powleczonego warstwą 
kleju akrylowego, czułego na nacisk. Pośrodku 
powłoki klejącej znajduje się pasek metalizowanego 
poliestru, który zapewnia właściwości antystatyczne. 
Dzięki temu, że taśma jest prześwitująca, można 
nadzorować elementy lub komponenty.
Zastosowanie: 
•  antystatyczna taśma kryjąca do pakowania komponentów 

do montażu powierzchniowego (ochrona ESD).
•  wystarczy tylko docisnąć taśmę, żeby tymczasowo przykleić 

ją do gładkiej powierzchni rolek nośnych z PCV, poliwęgla-
nu lub polistyrenu. Specjalna konstrukcja laminatu 
 minimalizuje ryzyko rozdarcia się taśmy podczas  
odklejania jej z rolki nośnej.

ADL-820  

Wykroje do zamykania tub SMD.
Specjalny wykrój na bazie poliestrowej taśmy SP-
2413, wycięty w szczególnym kształcie (konstrukcja 
przedstawiona w dokładnych danych technicznych 
produktu).

Zastosowanie: 
•  do zamykania od góry i od dołu sztywnych, 

antystatycznych tub z PCV, używanych do pakowania 
komponentów do montażu powierzchniowego. Kolorem 
specjalnie oznakowano obszary, które się nie kleją, dzięki 
czemu tubę można łatwo otworzyć, a także uniknąć 
kontaktu zapakowanych elementów z klejem.  
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