
LM-860D  

•  antistatická tlakovo-citlivá 
krycia páska pre balenie 
SMT súčiastok

•  akrylové lepidlo

RD-548 N.S.

•  verzia so silikónovým 
lepidlom 

•  bez zanechávania zvyškov 
lepidla po odstránení

RD-800                 N.S.

•  verzia so silikónovým 
lepidlom

•  nemá antistatické vlastnosti

ADL-820     

•  uzatváracie štítky pre SMD 
nosné trubice

•  špeciálny výsek na báze 
polyesterovej pásky  
SP-2413
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Tlakovo-citlivé krycie pásky
na balenie povrchovo montovaných súčiastok

LM-382B 0.025mm                

•  štandardná  antistatická 
tlakovo-citlivá krycia páska 
pre balenie SMT súčiastok

•  lepidlo na báze gumy/ 
živice



LM-382B 

antistatická tlakovo-citlivá krycia páska
na báze polyesterového filmu, ktorý má vrstvu 
nekrytého tlakovo-citlivého gumového lepidla 
na každej strane. Stredná plocha medzi hranami 
lepidla je potiahnutá metalizovaným polyesterom, 
čo zabezpečuje antistatické vlastnosti. Priesvitnosť 
pásky umožňuje zrakovú kontrolu komponentov 
alebo zariadení.

použitie: 
•    antistatická krycia páska na balenie povrchovo 

montovaných súčiastok (ESD ochrana)
•   LM-382B vyžaduje iba tlak na vytvorenie dočasnej väzby  

s nosnou cievkou z PVC, polykarbonátu a polystyrénu  
s ľahkým odvíjaním

•   poškodenie pásky počas odvíjania z nosnej cievky je 
eliminované vďaka špeciálnej viacvrstvovej konštrukcii

RD-548 

tepelne vodivá transferová páska 
tepelne vodivá páska s akrylovým lepidlom vystužená 
netkaným flysom. Kombinácia vlastností ako 
vynikajúca prispôsobivosť, vysoká strižná a vysoká 
lepiaca sila, poskytuje trvalé spojenie a vysoký stupeň 
tepelnej vodivosti hlavne medzi nepravidelnými  
a nerovnými povrchmi.

použitie: 
•   tepelná páska pre rôzne aplikácie elektronických 

komponentov (napr. do chladičov)
•   eliminuje potrebu mechanickej fixácie a úsilie vyžadujúcu 

aplikáciu tepelne vodivých mazív

RD-800 

tepelne vodivá páska so silikónovým lepidlom
silikónové tlakovo-citlivé lepidlo s pridanou tepelne 
vodivou výplňou (oxid hlinitý) na zlepšenie tepelnej 
vodivosti. Vrstva lepidla je nanesená na jednej 
separačnej vrstve a chránená ďalším linerom. Lepidlo 
je odolné voči teplu a rozpúšťadlám a vytvorí pevné 
spoje so sklenenými, keramickými, plastovými  
a kovovými povrchmi.

použitie: 
•   laminovacia páska pre aplikácie s veľmi vysokými 

teplotami
•   použiteľná na dočasné alebo trvalé uchytenie materiálov 

alebo súčiastok počas vysoko teplotného spracovania

LM-860D 

antistatická tlakovo-citlivá krycia páska
na báze polyesterového filmu, ktorý má vrstvu 
nekrytého tlakovo-citlivého akrylového lepidla 
na každej strane. Stredná plocha medzi hranami 
lepidla je potiahnutá metalizovaným polyesterom, 
čo zabezpečuje antistatické vlastnosti. Priesvitnosť 
pásky umožňuje zrakovú kontrolu komponentov 
alebo zariadení. 

použitie: 
•   antistatická krycia páska na balenie povrchovo 

montovaných súčiastok (ESD ochrana)
•   LM-860D vyžaduje iba tlak na vytvorenie dočasnej väzby  

s nosnou cievkou z PVC, polykarbonátu a polystyrénu  
s ľahkým odvíjaním

•   poškodenie pásky počas odvíjania z nosnej cievky je 
eliminované vďaka špeciálnej viacvrstvovej konštrukcii

ADL-820  

uzatváracie štítky pre SMD nosné trubice
špeciálny výsek na báze polyesterovej pásky SP-2413, 
ktorý je vyseknutý v špeciálnom formáte (konštrukcia 
je zobrazená v produktovom technickom liste). 

použitie: 
•   produkt sa používa na uzatvorenie vrchných a spodných 

koncov rigídnych PVC antistatických trubíc, ktoré sa 
používajú na balenie povrchovo montovaných súčiastok

•   špeciálne farebne zakódované nelepiace plochy  majú 
„zdvíhacie uško“ pre ľahké otvorenie trubíc a tiež zabraňujú 
akémukoľvek kontaktu medzi lepidlom a balenými 
komponentmi.  

www.ppiadhesiveproducts.com


