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Nazwa produktu: taśma pakowa APP PackTape.
APP Nr: 070040, 070041.

Taśma samoprzylepna opakowaniowa do ręcznego oklejania opakowań kartonowych.
Opakowanie:

rolka.

Wymiary taśmy na rolce: 48 mm x 60 m.
Dane techniczne:
Materiał kleju:

rozcieńczalnikowy kauczuk naturalny.

Materiał taśmy:

polipropylenowa folia orientowana dwustronnie BOPP.

Kolor taśmy:

transparentna bezbarwna - 070040,
brązowa - 070041.

Grubość taśmy:

25 ± 1 µm.

Wytrzymałość na
rozciąganie:

130 ± 30 N/25mm².

Wydłużenie przy
zerwaniu MD:

140 ± 30 %.

Przyczepność do stali
(TM 5001 by Afera) :

5 ± 1 N/25mm.

Zastosowanie:

•
•
•
•
•

do ręcznego oklejania kartonów,
do ręcznego oklejania kartonu pochodzącego z recyklingu,
do oklejania opakowań z różnego typu materiałów,
do współpracy z powierzchniami o dużej chropowatości,
do oklejania opakowań w niskich temperaturach – chłodnie

Właściwości:

•
•
•
•

odporna na wilgoć,
duża wytrzymałość mechaniczna,
zdolność do pracy w niskich temperaturach,
doskonała elastyczność i maksymalna przyczepność do
szerokiej gamy powierzchni.

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.
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Nazwa produktu: taśma pakowa APP PackTape.
APP Nr: 070040, 070041.

Magazynowanie:
Przechowywać w czystych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

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.

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.
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