
PPI 9115

•  Klej przewodzący,  
do ekranowania.

•  Lutowalna.

PPI 9116    
•  Dwustronna taśma z klejem 

przewodzącym elektrycznie.
•  Łączenie powierzchni 

przewodzących.

PPI 9515

•  Taśma ochronna  
z miedzi pocynowanej 
z klejem elektrycznie 
przewodzącym.

PPI 9516

•  Dwustronna taśma ochron-
na z miedzi pocynowanej, 
powleczona po obu stro-
nach klejem elektrycznie 
przewodzącym.

PPI 9120

•  Wytłaczana miedź z klejem 
przewodzącym.

•  Niska rezystancja styku.

PPI 9520

•  Wytłaczana miedź 
pocynowana z klejem 
przewodzącym.

•  Najniższa rezystancja styku.

PPI 9015

•  Miękkie aluminium z klejem 
elektrycznie przewodzącym.

PPI 9016

•  Dwustronna wersja PPI 
9015.

PPI 9020

•  Wytłaczane aluminium  
z klejem przewodzącym.

•  Najniższa rezystancja styku.
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PPI 9110

•  Folia miedziana  
z nieprzewodzącym klejem 

UL

PPI 9510

•  Taśma ochronna z miedzi 
pocynowanej z klejem 
nieprzewodzącym.

•  Odporna na korozję.



www.ppiadhesiveproducts.com

PPI 9110 

Taśma ochronna z miedzi pocynowanej z klejem 
elektrycznie przewodzącym.
Na bazie miękkiej folii miedzianej, całkowicie odporna 
na wilgoć.

Posiada certyfikat UL.
Dostępna również z klejem przewodzącym.

Zastosowanie:
•  taśma elektrycznie przewodząca, lutowalna jako element 

grzejny  • ekranowanie EMI/RFI silników, kabli, rozdzielnic i 
komponentów. 

PPI 9115 

Taśma klejąca z miękkiej miedzi z przewodzącym, 
termoutwardzalnym klejem poliakrylowym.
Na bazie miękkiej folii miedzianej, całkowicie odporna 
na wilgoć.

Klej przewodzący elektrycznie.
Zastosowanie:
•  taśma elektrycznie przewodząca, lutowalna jako element 

grzejny  • ekranowanie EMI/RFI transformatorów, kabli, roz-
dzielnic, silników i komponentów.  

PPI 9116 

Dwustronna taśma ochronna z folii miedzianej  
z klejem przewodzącym.
Na bazie folii miedzianej, pokrytej po obu stronach 
czułym na nacisk klejem elektrycznie przewodzącym.
Zastosowanie:
•  ekranowanie EMI/RFI  • łączenie powierzchni przewodzą-

cych  •  uziemienie.

PPI 9120 

Samoprzylepna, lutowalna taśma przewodząca 
na bazie wytłaczanej miedzi.
Posiada certyfikat UL.
Zastosowanie:
•  taśma elektrycznie przewodząca, lutowalna, o niskiej rezy-

stancji styku  • ekranowanie EMI/RFI silników, kabli, rozdziel-
nic i komponentów.

PPI 9510 

Taśma ochronna z miedzi pocynowanej z klejem 
nieprzewodzącym.
Na bazie folii miedzianej, obustronnie cynowanej. 
Warstwy cyny zapewniają lepszą lutowalność oraz 
odporność na korozję.
Zastosowanie:
•  ekranowanie EMI/RFI  • uziemienie  • odprowadzenie ładun-

ków statycznych  •  ekranowanie kabli i konektorów.

PPI 9515     PPI 9516 

Taśma ochronna z miedzi pocynowanej z klejem 
elektrycznie przewodzącym.
Warstwa cyny po obu stronach folii miedzianej. Klej 
elektrycznie przewodzący zapewnia bezpieczną 
ochronę.

Warstwy cyny zapewniają lepszą lutowalność oraz 
odporność na korozję. 

PPI 9516 to dwustronna wersja PPI 9515.
Zastosowanie:
•  ekranowanie EMI/RFI  • uziemienie  • odprowadzenie ładun-

ków statycznych  • ekranowanie kabli i konektorów.

PPI 9520 

Taśma ochronna z wytłaczanej miedzi 
pocynowanej.
Na bazie miękkiej folii miedzianej, całkowicie 
odporna Na bazie folii miedzianej, pocynowanej po 
obu stronach. Taśma posiada wytłaczany wzór, który 
zapewnia bezpośredni styk poprzez klej.

Warstwy cyny zapewniają lepszą lutowalność oraz 
odporność na korozję.
Zastosowanie:
•  ekranowanie EMI/RFI  • uziemienie  • odprowadzenie ładun-

ków statycznych • ekranowanie kabli i konektorów.
  

PPI 9015 

Taśma klejąca z miękkiej miedzi z przewodzącym, 
termoutwardzalnym klejem poliakrylowym.
Na bazie miękkiej folii miedzianej, całkowicie odporna 
na wilgoć. Klej przewodzący elektrycznie.
Zastosowanie:
•  taśma elektrycznie przewodząca, lutowalna jako element 

grzejny  • ekranowanie EMI/RFI transformatorów, kabli, roz-
dzielnic, silników i komponentów.

  

PPI 9016 

Dwustronna aluminiowa taśma ochronna z 
klejem przewodzącym.
Na bazie folii aluminiowej, pokrytej po obu 
stronach wrażliwym na nacisk klejem elektrycznie 
przewodzącym.
Zastosowanie:
•  ekranowanie EMI/RFI • łączenie powierzchni przewodzących 

•  uziemienie.

PPI 9020

Samoprzylepna taśma przewodząca na bazie 
wytłaczanego aluminium.
Taśma posiada szeroki wachlarz zastosowań w tłu-
mieniu urządzeń gospodarstwa domowego i sprzęcie 
elektronicznym, aby wyeliminować zakłócenia elek-
tryczne. W produkcji telewizorów może być stosowa-
na bezpośrednio na grafitową powłokę kineskopu. 
Podczas aplikacji dociśnięcie taśmy powoduje wygła-
dzenie wytłoczonego wzoru. Wówczas można do niej 
przymocować uziemienie.


