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Nazwa produktu: akrylowa taśma dwustronnie klejąca 
APP ACRYL TAPE.  

APP Nr: 040910, 040911, 040912, 040913, 040914, 040915. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
Akrylowa taśma dwustronnie klejąca do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych o 
zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Jest przeznaczona do trwałego montażu listew 
bocznych i części dekoracyjnych oraz do stosowania jako materiał uszczelniający. 
Pozwala zastąpić nitowanie, zgrzewanie, kleje ciekłe oraz inne trwałe łączniki. 
 

Opakowanie 
 

rolka. 

Wymiary taśmy na rolce: 
 
 

•   9 mm x 5 m - 040910 
• 12 mm x 5 m - 040911 
• 19 mm x 5 m - 040912 

•   9 mm x 10 m - 040913 
• 12 mm x 10 m - 040914 
• 19 mm x 10 m - 040915 

Dane techniczne 
 

 

Materiał taśmy i kleju: 
 

akryl. 

Kolor taśmy: 
 

szary. 

Gęstość taśmy: 
 

100 kg/m². 

Grubość taśmy: 
 

1,05 mm. 

Przyczepność : 
 

51,5 N/25mm. 

Przyczepność 
dynamiczna na ścinanie: 
 

 
7,1 kg/cm². 

Wytrzymałość na 
rozciąganie: 
 

 
6,0 kg/cm². 

Odporność termiczna: 
 

od -30ºC do +120ºC. 
 

Tolerancja na 
rozcieńczalniki: 
 

 
nie ulega degradacji. 

Odporność na 
promieniowanie UV: 
 

 
dobra. 

Odporność na wilgoć: 
 

bardzo dobra. 

Materiał paska 
zabezpieczającego: 
 

 
polietylen LD. 

Kolor paska 
zabezpieczającego: 

 
czerwony. 
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Zastosowanie • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

• Mocowanie zewnętrznych profili, listew ozdobnych. 
• Mocowanie znaczków i emblematów. 
• Mocowanie wewnętrznych lusterek. 
• Mocowanie odważników kół. 
• Mocowanie znaków, tablic oraz innych płaskich 

powierzchni. 
 

Właściwości Taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpuszczalniki, 
promieniowanie UV oraz wilgoć. Gwarantuje dużą przyczepność, 
kompensuje różnice rozszerzalności cieplnej łączonych materiałów 
oraz jest odporna na naprężenia dynamiczne. 
 

Podłoże 
 

Powierzchnia na którą nakładana jest taśma powinna być sucha 
dokładnie odpylona i odtłuszczona. Taśma jest przeznaczona do 
stosowania na powierzchniach z tw. sztucznych, metalowych, 
szklanych, ceramicznych i drewnianych oraz lakierach i emaliach. 
 

Stosowanie 
 

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca APP ACRYL TAPE 
powinna być stosowana w temperaturze od +15ºC do +30ºC. 
Przed użyciem, należy taśmę doprowadzić do wskazanej 
temperatury. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny 
docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania. 
Docelowa wytrzymałość klejenia osiągana jest po upływie 
24 godzin w temperaturze 23ºC. 
Uwaga. 
Podczas klejenia nie rozciągać taśmy, ponieważ dzięki swoim 
własnościom elastycznym taśma powróci do pierwotnej długości 
tracąc własności klejące. 
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Magazynowanie 
 

  
 

 
Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, w temperaturze od +10ºC do +30ºC. 
Okres przydatności do użycia magazynowanej w takich warunkach 
taśmy wynosi minimum 1 rok. 
 

Przepisy BHP 
 

 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 

 


