
           

Scapa 0485 
Taśma montażowa żelowa kauczukowa 

 

 
OPIS 
 
Scapa 0485 jest nie zawierającym rozpuszczalników żelem kauczukowym typu hot-melt. Dostępna jest 
w postaci uformowanej taśmy naniesionej na przekładkę transportującą silikonowaną. Kolor taśmy 
bursztynowy. 

 
 
ZASTOSOWANIE 

� Montaż dywanów, montaż dekoracyjnych listew przypodłogowych 
� Mocowanie listew dachowych w pojazdach dostawczych 
� Mocowanie arkuszy, tabliczek, szyldów 
� Łączenie folii z tworzywa sztucznego 
� Przyklejanie izolacji do ścian 
� Jako trzecia ręka podczas prac montażowych, majsterkowania 
� Montaż lekkich elementów wykończeniowych, dekoracyjnych 
� Montaż lekkich płyt izolacyjnych, ochronnych listew drzwiowych 
� Łączenie folii, membran budowlanych 
� Budowa, montaż scenografii teatralnych, filmowych 

 

 
ZALETY PRODUKTU 

• Uniwersalny klej w postaci taśmy 
• Dostępny w wielu rozmiarach 
• Dobrze przygotowany produkt do długotrwałych zastosowań 
• Wiązanie klejem jest silnie wodoodporne 
• Nie zawiera rozpuszczalników – nie wydziela oparów 
• Niewymagany jest czas utwardzania połączenia 
• Znakomita siła połączenia 
• Nie twardnieje i jest trwale elastyczny 
• Bardzo agresywny klej wrażliwy na nacisk 
• Czyste i łatwe usuwanie bez konieczności czyszczenia! 

 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 
 Jednostka Wartość nominalna Metoda testu 

Kohezja N mm-2 0.6 Scapa 55270 

Punkt mięknienia (pierścień i kulka) oC 85 Scapa 55272 

Temperatura pracy oC 0 – 40 - 

Ciężar właściwy g/cm3 0,98 Scapa 55295 

Lepność (metoda kulki) Mm 30 Scapa 55233 

 



 

 

STANDARDOWE ROZMIARY 
 

• Grubość: 0.4mm, 1.0mm, 2.0mm 
• Długość rolki: 30m (0,4mm), 20m (1mm), 10m (2mm)  
• Szerokość rolki: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm  
• Rdzeń: 76mm  
• Kolory: bursztynowy 
• Pakowanie:  luzem lub worki foliowe w kartonie 

 
 
ZASADY MAGAZYNOWANIA 
Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w 
oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C 
Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie 
powinien być dłuższy niż 12 miesięcy. 
 
UWAGI O UŻYCIU 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń.  
 
Taśma nie powinna być używana, jeśli wymagana jest dobra odporność na chemikalia i 
promieniowanie UV 
 
Zalecana temperatura naklejania powinna wynosić powyżej +10oC. 
Aby uniknąć sklejenia noża tnącego, nożyczek zalecamy zwilżenie ich wodą bezpośrednio przed 
odcinaniem taśmy. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. 
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. 
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.  
 
 
Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  +48 42 678 02 69 
e-mail: info@intra.biz.pl 
www.intra.biz.pl 
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