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Nazwa produktu: taśma ochronna APP S-50 srebrna. 

 

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(prf)61 437 00 00. 

 

 
 
Wodoodporna, samoprzylepna taśma do ochrony powierzchni podczas szlifowania, cięcia i 
innych prac stosowanych przy naprawach blacharsko-lakierniczych. Dzięki zastosowaniu 
wzmocnionej tkaniny pokrytej polietylenem oraz kleju z naturalnego kauczuku taśma daje 
pewną ochronę i gwarantuje bezpieczeństwo ochranianej powierzchni. 
 
Dane techniczne:  

 

Łączna grubość taśmy 0,30 mm 
Wytrzymałość na rozciąganie 
(KGF/25 mm) 

14 

180° przyczepność do stali 
nierdzewnej (KGF25 mm) 

0,7 

Temperatura pracy -15°C do + 50° C 
Odporność na wysoką temperaturę 
w czasie do 60 min +80°C 

Kolor srebrny 
 

 

Zastosowanie: Przeznaczona do stosowania w lakiernictwie samochodowym i 
przemysłowym oraz do szybkich, doraźnych napraw różnego 
rodzaju sprzętu technicznego wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 
szybkie, mocne i odporne na wilgoć łączenie, bądź uszczelnienie 
elementów. 
Wewnętrzna konstrukcja umożliwia łatwe odrywanie potrzebnego 
kawałka taśmy bez używania narzędzi. Jest odporna na 
podwyższoną temperaturę. 
 

Podłoże: Przeznaczona do stosowania na: powierzchniach z tworzyw 
sztucznych, oprawach lusterek, szkle, metalowych powierzchniach 
lakierowanych i metalu. 
 

Stosowanie 
 

Samoprzylepna taśma powinna być stosowana w temperaturze od 
–5°C do +35°C. Podłoże musi być suche, odpylone i odtłuszczone.  
 

Nanoszenie: Podczas oklejania naciąg taśmy nie może być zbyt duży, ponieważ 
może się rozerwać poprzecznie. Po oklejeniu taśmę mocno 
docisnąć. Rekomendowany poziom parametrów technicznych 
taśma uzyskuje w temperaturze 23°C po upływie 24 godzin od 
zastosowania. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym w temperaturze od 
+10°C do +30°C. 
Nie powinno się przechowywać taśm w pobliżu źródeł ciepła, w 
wysokiej wilgotności. 
 

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. 
 

 


