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Nazwa produktu: taśma do emblematów 
APP Emblem Tape. APP Nr: 040920. 

 

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. 

 

 
 
Uniwersalna przezroczysta montażowa taśma z kleju akrylowego umożliwiająca przyklejanie 
emblematów oraz znaków firmowych do powierzchni karoserii. Jest odporna na działanie 
czynników atmosferycznych. Zastosowany klej akrylowy gwarantuje dużą odporność na 
naprężenia ścinające, trwałość przyklejenia oraz odporność na mycie w myjni samochodowej. 
 
Opakowanie 
 

5 arkuszy. 

Wymiary arkusza: 
 

100 mm x 200 mm. 

Dane techniczne 
 

 

Materiał kleju: 
 

akryl. 

Kolor kleju: 
 

bezbarwny, przezroczysty. 

Grubość kleju: 
 

0,04 mm. 

Przyczepność : 
 

18,5 N/25 mm. 

Odporność termiczna: 
 

od -40ºC do +90ºC, krótkotrwale do +200ºC. 

Odporność na 
promieniowanie UV: 
 

 
bardzo dobra. 

Odporność na wilgoć: 
 

bardzo dobra. 

Materiał arkusza 
ochronnego: 
 

 
papier silikonowany. 

Kolor arkusza 
ochronnego: 
 

 
biały. 

Grubość arkusza 
ochronnego: 
 

 
0,08 mm. 
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Zastosowanie • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

• Mocowanie znaków firmowych, emblematów i liter. 
• Do pozycjonowania przemysłowego elementów np. w 

elektronice. 
 

Właściwości Spoina charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie 
UV oraz wilgoć. Gwarantuje dużą przyczepność oraz jest odporna 
na naprężenia dynamiczne. 
 

Podłoże Powierzchnie klejone powinny być suche dokładnie odpylone i 
odtłuszczone. Taśma jest przeznaczona do stosowania na 
powierzchniach z tw. sztucznych, metalowych, szklanych, 
ceramicznych i papierze oraz lakierach i emaliach. 
 

Stosowanie Montażowa taśma akrylowa APP Emblem Tape powinna być 
stosowana w temperaturze od +15ºC do +30ºC. 
Przed użyciem elementy klejone oraz taśmę należy doprowadzić 
do jednolitej temperatury. Usunąć osłonę ochronną arkusza. Na 
arkusz klejący nałożyć odwrócony emblemat i przycisnąć go do 
powierzchni; opcjonalnie można oderwać emblemat i ponownie go 
przykleić, co podwyższy przyczepność. Nałożyć emblemat wraz z 
przeniesionym klejem na nadwozie samochodu. Zastosować 
maksymalny docisk aby zapewnić odpowiednią siłę przylegania. 
Docelowa wytrzymałość spoiny osiągana jest po upływie 
24 godzin w temperaturze 23ºC. 
 

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. 

 


