
INTRA E21111
Dwustronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej

OPIS

INTRA  E21111  jest  to  dwustronnie  lepna  taśma  montażowa  wykonana  z  gęstospienionej  pianki
poletylenowej z agresywnym klejem akrylowym solventowym. Grubość całkowita to 1 mm. Taśma
posiada łatwo usuwalną przekładkę foliową silikonowaną w kolorze niebieskim.

ZASTOSOWANIE

 Do łączenia i montażu w budownictwie, branży poligraficznej i reklamowej oraz w motoryzacji

ZALETY PRODUKTU

 Agresywny klej akrylowy solvent
 Natychmiastowa przylepność
 Bardzo duża odporność na ścinanie
 Odporność na starzenie, 
 Odporność na promieniowanie UV
 Łatwa aplikacja
 Dostępna w wielu rozmiarach
 Duża rozpiętość temperatury pracy
 Zgodność z RoHS i REACH

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna

Grubość taśmy mm 1,0

Gęstość pianki kg/m3 67

Wytrzymałość na ścinanie h >500

Przyczepność N/25mm >30

Temperatura pracy oC -20 … +80

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

2020-09-23 v1 


