
   

 

 

Scapa 3130 
Matowa, antyrefleksyjna, wodoodporna taśma tkaninowa 

 
OPIS 
 
Scapa 3130 jest najwyższej jakości wodoodporną taśmą tkaninową powlekaną polietylenem. Taśma z 
nie pozostawiającym śladów po oderwaniu klejem kauczukowym. Powierzchnia zewnętrzna taśmy jest 
matowa, antyrefleksyjna, nie odbija światła. 
Dostępna jest w kolorze czarnym oraz białym, niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym plus odcienie 
niebieskiego i zielonego do kluczowania koloru w studiu telewizyjnym, fotograficznym. 

 
 
 
ZASTOSOWANIE 

 
� Idealna do ogólnych zastosowań, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość i 

właściwości taśmy oraz wymagany jest niski współczynnik odbicia światła 
� Maskowanie niechcianych elementów na planie zdjęciowym 
� Bindowanie i oprawa książek, akt, dokumentów 
� Łączenie i klejenie 
� Znakowanie podłóg 
� Kodowanie kolorami i identyfikacja 
� Maskowanie wyposażenia sceny 
� Tymczasowe łączenie i mocowanie przewodów i kabli do podłóg i ścian 
� Ochrona powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi (klej nie zostawia śladów po 

oderwaniu) 
 

 

 
 
ZALETY PRODUKTU 

• Można po niej pisać 
• Odkleja się czysto po użyciu, nawet po 6 tygodniach (testowane w warunkach 
laboratoryjnych) 
• Bardzo łatwo oddziera się ręcznie 
• Łatwo odwija się z rolki 
• Dobra przyczepność początkowa i końcowa siła klejenia 
• Wysoko elastyczna i wygodna w użyciu nawet na trudnych i nieregularnych powierzchniach 
• Dobra wytrzymałość mechaniczna 
• Znakomite właściwości wodouszczelniające 
• Znakomite matowe wykonanie powierzchni ogranicza refleksy świetlne 
• Wszechstronna taśma, która może być używana w szeregu aplikacjach 

 

 



 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 
 
 Jednostka Wartość nominalna Metoda testu 

Całkowita grubość mm 0,29 Wewnętrzna 

Siła zrywająca N/cm 55 IEC 454-2 

Przyczepność do stali N/m 3 IEC 454-2 

Przyczepność do swojej powierzchni N/cm 1.5 IEC 454-2 

Temperatura pracy °C 0 ... +60 - 

 

 

 
STANDARDOWE ROZMIARY 
 

• Długość rolki: 50m 
• Szerokość rolki: 50mm (25, 38, 75, 100mm na zamówienie)  
• Rdzeń: 76mm karton 
• Oznakowanie: Scapa 
• Pakowanie:  luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej 

 
 
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.  
Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i  nie 
powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

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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