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Asortyment opakowaniowy i wysokiej jakości taśmy specjalistyczne 

 
 

   

 

 

 

KATALOG FOLII, TAŚM PAKOWYCH I 

TAŚM SPECJALISTYCZNYCH  

 

 

DO BRANŻY: 

 PRZEMYSŁOWEJ 

 SPOŻYWCZEJ 

 BUDOWLANEJ 

 SANITARNEJ 
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DANE KONTAKTOWE: 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

TOP FINISH s.c. Krzysztof Omilian Tomasz Wincza 

ul. płk Adama Ignacego Koca 5 

16-400 Suwałki 

NIP: 8442353136 

e-mail: top_finish@wp.pl 

 

 

 

 

Tomasz Wincza  tel. 690 486 568; e-mail: top_finish@wp.pl 

Krzysztof Omilian tel. 690 486 550; e-mail: top_finish@wp.pl 
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Asortyment opakowaniowy i wysokiej jakości taśmy specjalistyczny 

         

 

 

 

Folia stretch ręczna 

 

 Folia Standard 

 

 

Charakterystyka folii ręcznej: 

 przeznaczenie – pakowanie ręczne 

 wykorzystany materiał – LDPE 

 szerokość – 500mm (według życzenia 

klienta dostępne również inne szerokości) 

 grubość – 13μm – 35μm 

 długość lub waga – według życzenia 

odbiorcy 

 wewnętrzna średnica tulei – ϕ50 

 rozciąg – 100 - 180% 

 kolory: transparent, biała, matowa, niebieska, czarna 
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 Folia  Nanokompozytowa 

Najnowsza technologia wytwarzania folii stretch do 

paletyzowania. Pozwala na optymalizację procesów pakowania 

palet poprzez znaczące zmniejszenie ilości zużywanej folii 

w porównaniu z foliami produkowanymi metodą 

konwencjonalną.  

 

 

 

Charakterystyka folii ręcznej: 

 przeznaczenie – pakowanie ręczne 

 wykorzystany materiał – LDPE (33 warstwy) 

 szerokość – 500mm (według życzenia klienta dostępne 

również inne szerokości) 

 grubość – 10 μm – 30 μm 

 długość lub waga – według życzenia odbiorcy 

 wewnętrzna średnica tulei – ϕ50 

 rozciąg – 120 - 180% 

 kolory: transparent, czarna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLIA RĘCZNA STANDARD 500 mm 

GRUBOŚĆ 

WAGA 

NETTO 

ROLKI 

ILOŚĆ 

METRÓW 

SZEROKOŚĆ 

ROLKI 

ILOŚĆ NA 

PALECIE 

EURO 120×80 

ILOŚĆ NA PALECIE 

PRZEMYSŁOWEJ 

120×120 

[mic] 

[kg] / (+/- 

1%) 

[m] / (+/- 

3%) [mm] [szt] [szt] 

  

17 1,3 165 500 420 600 

17 1,5 190 500 360 540 

17 2,0 255 500 324 432 

17 2,5 320 500 288 384 

17 3,0 385 500 240 336 

17 3,5 450 500 196 240 

  

20 1,3 140 500 420 600 

20 1,5 165 500 360 540 

20 2,0 215 500 324 432 

20 2,5 270 500 288 384 

20 3,0 325 500 240 336 

20 3,5 380 500 196 240 

  

23 1,3 120 500 420 600 

23 1,5 140 500 360 540 

23 2,0 190 500 324 432 

23 2,5 235 500 288 384 

23 3,0 285 500 240 336 

23 3,5 330 500 196 240 

  

30 1,3 95 500 420 600 

30 1,5 110 500 360 540 

30 2,0 145 500 324 432 

30 2,5 180 500 288 384 

30 3,0 220 500 240 336 

30 3,5 255 500 196 240 
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Folia stretch maszynowa  

 

Folia maszynowa – rodzaje: 

 

 FOLIA STANDARD (do 180%) – 

najpopularniejsza i najczęściej stosowana folia 

przeznaczona do typowych, najprostszych 

owijarek 

 

 FOLIA POWER (250%) – folia przeznaczona do 

maszyn pracujących w toku pół lub w całości 

automatycznym. Stosowana najczęściej przy towarach ciężkich lub niestabilnych w 

czasie transportu. 

 FOLIA SUPER POWER (300%) – folia przeznaczona do bardzo wymagających linii 

automatycznych lub też bardzo zaawansowanych owijarek wolnostojących 

 

 FOLIA NANOKOMPOZYTOWA (do 250%) – folia  wyróżnia się lepszymi 

parametrami niż jej tradycyjny odpowiednik. Folia ta ma trzykrotnie większą 

odporność na uszkodzenia mechaniczne – zerwania, punktowe uszkodzenia oraz 

pęknięcia. Folia stretch nanokompozytowa posiada wytrzymałe 33 warstwy, dzięki 

którym możliwe stało się zredukowanie zużycia tego materiału do pakowania i 

optymalnego zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu nawet o 50% . 

 

 

Charakterystyka folii maszynowej:  

 grubość – 13μm – 35μm 

 szerokość – 500 mm -750mm  (według życzenia 

klienta dostępne również inne szerokości) 

 wewnętrzna średnica tulei – ϕ76 

 waga rolek: ~17 kg (dostępne są rolki jumbo po 

~50 kg) 

 kolor: transparent, matowa, niebieska, czarna 
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Folia cięta (mini stretch) 

 

 

Parametry folii ciętych są takie same jak folii stretch 

ręcznych bezbarwnych i kolorowych. 

 

 

Folia stretch cięta w znacznym stopniu ułatwia owijanie małych przedmiotów. Znajduje 

zastosowanie tam gdzie nieporęczne jest stosowanie folii o standardowej szerokości: 

 materiały wzdłużne – rury, profile plastikowe i aluminiowe 

 elementy meblarskie – karnisze, fronty szaf, deski oraz inne akcesoria 

 inne artykuły o drobnych gabarytach 

 

 

Posiadamy folie cięte o szerokości 10cm, 12,5cm oraz 25cm, 

oferując przy tym pełną gamę kolorystyczną folii. W ofercie 

posiadamy również dyspensery plastikowe oraz metalowe. 
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Folia Termokurczliwa 

 

Folia termokurczliwa LDPE produkowana jest z polietylenu 

o małej gęstości. Wykonane z wysokiej jakość surowców. 

Folia ta jest wytwarzana jest w systemie 

wielowarstwowym, co zdecydowanie podnosi jej 

wytrzymałość na rozerwanie oraz odporność na przebicia. W jej produkcji stosuje się 

komponenty przeznaczone do bliskiego kontaktu z żywnością.  

Jej używanie jest bardzo bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego. 

 Dokładnie chroni przed wilgocią i zakurzeniem 

 Z uwagi na jej szczególne cechy, takie jak bardzo wysoki połysk oraz przezroczystość 

zdecydowanie podnosi estetykę towaru nią zabezpieczonego 

 Towary zabezpieczone ta folia są dokładnie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 

oraz uszkodzeniami mechanicznymi 

 Pod względem ekonomicznym opakowanie termoformowane  są bardzo opłacalne z 

uwagi na niski koszt folii w stosunku do ceny pakowanego towaru. 

 

Folia ta jest bardzo popularna i z uwagi na jej uniwersalne zastosowanie i doskonałe 

parametry techniczne nadaje się używania na wielu popularnych maszynach zgrzewających 

ręcznych, ręczno – automatycznych i całkowicie zautomatyzowanych. 
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Rękaw foliowy 

Oferujemy naszym klientom folie jedno- oraz 

wielowarstwowe. Wybór procesu modyfikacji jest 

uzależniony od rodzaju folii oraz materiałów, z 

których tę folię należy wykonać.  W swojej ofercie 

posiadamy folie w postaci taśmy, rękawa i pół rękawa o szerokości od 100 do 2400mm, o 

zakresie grubości od 20 do 200 mikronów, przy tolerancji grubości +/- 2,5% oraz o bardzo 

niskim współczynniku zamglenia folii. 

Dla naszych klientów posiadamy indywidualnie produkty o odpowiedniej przejrzystość, 

wytrzymałości, kolorze i grubości. Rękawy foliowe mogą być podstawą w produkcji worków 

i torebek lub jako gotowe worki zabezpieczające różne towary oraz artykuły spożywcze. 

Półrękaw foliowy 

Półrękaw foliowy jest to rękaw foliowy, jednak przecięty 

wzdłuż jednej bocznej krawędzi. Takie rozcięcie umożliwia 

rozłożenie folii w jednej warstwie. Oznacza to że szerokość 

rozłożonej folii jest dwwiększa od szerokości rękawa.  

 

Folia pęcherzykowa 

Jest to materiał opakowaniowy, który chroni delikatne lub podatne 

na uszkodzenia towary. Zabezpiecza towar przed wszelakimi 

uderzeniami, wstrząsami, kurzem, wilgocią i innymi 

zanieczyszczeniami. 

Wymiary folii pęcherzykowej 

Szerokość (m) Nawój  (mb) 

0,5m 100mb 

1,0m 100mb 

1,2m 100mb 

1,5m 100mb 
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Pianka polietylenowa 

Elastyczna pianka polietylenowa chroni 

produkty przed wilgocią i zanieczyszczeniami 

oraz wstrząsami i mechanicznymi 

uszkodzeniami. Pianka nadaje się do 

zabezpieczania, m. in. mebli, sprzętu AGD i 

RTV, wyrobów ceramicznych, szkła oraz 

innych artykułów. 

Pianka występuje w grubościach od 0,8mm do 

5mm i szerokości od 0,1m do 2m. 

 

Taśmy samoprzylepne do pakowania produktów i 

łączenia opakowań zbiorczych 

 

Taśmy pakowe samoprzylepne to 

najbardziej popularna forma 

zabezpieczania opakowań wyróżniająca 

się prostotą i łatwością zastosowania. 

Ze względu na wszechstronność 

zastosowań można je spotkać w każdej 

dziedzinie naszego życia. Jednakże używane są głównie do zaklejania opakowań 

tekturowych, foliowych, papierowych. To właśnie rodzaj opakowania oraz cechy produktu, 

który chcemy opakować, a także warunki środowiska w jakich ma ,,pracować” taśma pakowa, 

decydują o doborze właściwej taśmy. 

 

Taśmy pakowe polipropylenowe  

 Kauczukowe naturalne (Solvent) - jest to produkt 

najwyższej jakości, na najlepszym kleju dostępnym na 

rynku. Kauczuk naturalny nadaje się do zaklejania opakowań 

przechowywanych w bardzo niskich temperaturach oraz do 

chłodni. Klej nie jest wrażliwy na wilgoć, nośnik jest 

zdecydowanie mocniejszy. Klej kauczukowy nie odrywa się od paczki i doskonale 

przylega. Taśma ta nadaje się idealnie do niskich temperatur)  
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 Kauczukowe dyspersyjne (Eco Solvent) - taśma o zbliżonych właściwościach do 

taśmy Solvent. Charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością klejenia przy 

korzystnej cenie. Klej odporny jest na wilgoć i zakres 

niskich temperatur. 

 

 Kauczukowe syntetyczne (Hot melt) - klej, to kauczuk 

syntetyczny lub sztucznie modyfikowany. Klej nie jest 

wrażliwy na wilgoć, zaleca się stosowanie ich tylko w 

dodatnich temperaturach. 

 

 Akrylowe - bazą jest tu wodny klej akrylowy, który 

znakomicie sprawdza się przede wszystkim na gładkich i 

stosunkowo śliskich powierzchniach (papier, folia itp.). 

Przeznaczone są do stosowania w dodatnich temperaturach 

i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana odporność na 

zawilgocenie. 

 

 

TAŚMY PAKOWE 

Opis   Rozmiar 
Opakowanie 

zbiorcze 

Ilość kartonów 

na palecie 

KLEJ AKRYL 

AKRYL - transparent, brąz   48x130m 72 48 

AKRYL - transparent, brąz   48x60y 72 48 

AKRYL - transparent, brąz   48x50y 72 48 

AKRYL -  (6 kolorów)   48x50y 72 48 

KLEJ   ECOSOLVENT 

ECOSOLVENT - transparent, brąz   48x60 72 48 

ECOSOLVENT - transparent    48/900 36 96 

KLEJ HOTMELT 

HOTMELT - transparent, brąz   48x60 36 72 

HOTMELT - transparent, brąz   48x66 36 72 

HOTMELT - transparent   48x990 6 48 

HOTMELT - brąz   48x990 6 48 

KLEJ SOLVENT 

SOLVENT - transparent   19x66 96 72 

SOLVENT - transparent   25x66 72 72 
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SOLVENT - transparent   38x66 48 72 

SOLVENT - transparent, brąz, biała   48x60 36 72 

SOLVENT - transparent, brąz   48x66 36 72 

SOLVENT - transparent, brąz   48/66 m 36 72 

SOLVENT - transparent, brąz   48x132 36 72 

SOLVENT - transparent, brąz   75x66 24 72 

SOLVENT - transparent   75x60 24 72 

SOLVENT - transparent, brąz, biała   48x990 6 48 

 

 

 

 

 

 

Taśmy pakowe PCV 

 

 

 

PCV DO WORECZKÓW 

Do woreczków - biała transparent   9mm /60m 192   

Do woreczków - czerwona   9mm /60m 192   

Do woreczków - żółta, niebieska, zielona,   

pomarańcz 
  9mm /60m 192   

Do woreczków - biała transparent   12mm /60m 144   

Do woreczków - czerwona   12mm /60m 144   

Do woreczków - żółta, niebieska, zielona, 

pomarańcz 
  12mm /60m 144   

PVC - biała, transparent, brąz   48mm /66y 36 
 

 

 

 

Taśmy pakowe z nadrukiem  
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Za pomocą taśm z nadrukiem wprowadzacie Państwo na 

rynek swoją nazwę, logo, adres strony internetowej czy 

informację. Skrzynie i pudełka są rozpoznawalne w 

procesie składowania, wysyłki oraz produkcji. Możecie 

także wykorzystać taśmy z nadrukiem jako sygnał lub 

napis ostrzegawczy. 

 

 

 

 

 

 

Dyspensery do taśm   

 

 

W swoim asortymencie posiadamy różnego 

rodzaju dyspensery to taśm ułatwiające pracę. 

  

 

Aplikator H-52 

AAPL/5200/NY 

 

 

 
Aplikator 50 mm metal 

(AAPL/251.3008680/SUN) 

- 
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Aplikator ręczny metal do rolek 50 mm i 75 mm 

(AAPL/2717200001); (AAPL/2717200003) 

 
 

 

 

Aplikator ręczny metal 50 mm + nożyk 

(AAPL/2717200002) 
 

 

  

 

Aplikator ręczny 50 mm 

(AAPL/2013420050) 

 

 

 

Aplikator ręczny 75 mm 

(AAPL/2013351000/SUP) 

 

 

  

 
Aplikator stołowy do taśmy 9 mm 

(AAPL/2013270100/SUP) 

 

 
Aplikator stołowy 50 mm 

(AAPL/2013540080/SUP) 

 

mailto:top_finish@wp.pl
https://topfinish.suwalki.pl/


15 
 

PHU TOP FINISH s.c. ul. płk. A.I. Koca 5, 16-400 Suwałki, tel. 690486568; 690486550, top_finish@wp.pl 

https://topfinish.suwalki.pl  

 

  

 

 
 

 

 
Aplikator ręczny do taśmy maskującej 25 mm 

(AAPL/2717200004) 

 

 
 

Aplikator do uchwytów SUPERCARRY 
(AAPL/APLIKATOR/PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplikator stołowy 25 mm WRAPPING 

(AAPL/2717200005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplikator stołowy NOVA DUŻY 

(AAP/201.3661000/SUP) 

 

  

 
 

Aplikator do folii stretch o śr. rdzenia 38 mm i 50 mm 

(AAPL/2717200006) i (AAPL/2717200007) 

 

 

 

 
 

Bezpieczny nóż do folii 

(AAPL/2217200008) 
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Taśma spinające polipropylenowe PP i PET 

Taśmy PP  są to specjalistyczne taśmy przeznaczone zarówno do 

ręcznego, jak i maszynowego spinania i opasywania rozmaitego rodzaju 

towarów i ładunków paletowych.   

 Charakterystyka taśm PP  

 wysoka wytrzymałość 

 odporność liniowa na zrywanie od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów 

 doskonała trwałość 

 Kolory: biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony 

Zastosowanie taśm spinających do bandowania  

 spinanie kartonów i towarów na paletach  

 stabilizacja ładunków i zabezpieczenie na czas transportu 

Symbol  Szer. 

[mm] 

Grubość 

[mm] 

Obciążenie 
zrywające 

min. 
[kg] 

Nawój 

[km] 

PP 12  12 0,50 130 3,0  

PP 12 12 0,55 135 3,0  

PP 12 12 0,60 140 2,8  

PP 12 12 0,70 194 2,5  

PP 12 12 0,80 230 2,0  
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Zapinki do taśmy PP 

- Zapinka druciana galwanizowana: szer. 13mm, 16mm, 19mm   

 

- Zapinka blaszana: szer. 13mm, 16mm, 19mm  

 

- Zapinka polipropylenowa: szer. 16mm   

 

 

Spinające taśmy karbowane PET służą do transportowania ładunków o dużej masie. Taśmy te 

są dobrą alternatywą gdyż w przeciwieństwie do stalowych odpowiedników nie uszkadzają i 

nie brudzą ładunku. 

PP 14 14 0,50 170 2,4  

PP 15 15 0,60 230 2,2  

PP 15 15 0,80 270 1,7  

PP 16 16 0,60 245 2,0  

PP 16 16 0,80 316 1,5  

PP 16 16 1,00 380 1,3  

PP 19 19 0,90 413 1,2  
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 Taśma spinająca jest dostępna w szerokim zakresie rozmiarów – 

od 9 x 0,5 mm, aż do 19 x 1,27 mm i w rolkach o długości od 700 

do 3000 metrów. 

Charakterystyka taśm PET 

- elastyczność, pozwalająca na dopasowanie się do kształtu i 

objętości przewożonego ładunku; 

- pozwala zachować ładunek w nienaruszonym stanie (nie uszkadza krawędzi) 

- duża odporność na działanie sił zewnętrznych (nie ulega zerwaniu przy znacznym 

przemieszczeniu się ładunku na palecie) 

 

 

Napinacze do taśm PP  

 

 

Napinacz H-21  

 

  

 

Najpopularniejsze narzędzie przeznaczone do napinania 

taśmy polipropylenowej łączonej zapinką drucianą lub 

plastikową. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości 

materiały gwarantują długotrwałą bezawaryjną pracę. 

Jednocześnie mały ciężar i ergonomiczny kształt 

zapewniają wygodną pracę.   

Napinacz H-22   

    

Narzędzie przeznaczone do napinania taśmy 

polipropylenowej oraz poliestrowej PET/WG łączonej 

zapinką drucianą. Wzmocniona konstrukcja oraz 

zastosowanie materiałów o zwiększonej wytrzymałości 

pozwalają na długotrwałą bezawaryjną pracę przy 

wysokich obciążeniach. Mały ciężar i ergonomiczny kształt 

zapewniają wygodną pracę.   
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Napinacz H-26  

  

 

  

Napinacz do taśm szerokich (do 40 mm)  o wysokiej 

wytrzymałości do 4000 kg (taśmy kompozytowe). Super 

wytrzymała konstrukcja, łatwość obsługi, konkurencyjna 

cena i jakość    w stosunku do zachodnich odpowiedników         

to niewątpliwe atuty tego produktu.   

Paskowacz H-42-12/H-42-16  

  

 

 

Narzędzie służące jednocześnie do napinania         i łączenia 

taśmy polipropylenowej za pomocą metalowych 

(blaszanych) zapinek. Solidna konstrukcja i wysokiej 

jakości materiały gwarantują długotrwałą bezawaryjną 

pracę.  

  

Posiadamy paskowacze H-42-12 do łączenia taśmy za 

pomocą zapinek o szer. 12 mm oraz    H-42-16  do łączenia 

taśmy za pomocą zapinek   o szer. 16 mm.  

 

 

 

 

 

 

Taśmy specjalistyczne 

 

Taśma Duct Tape ST 101  

Ekonomiczna taśma typu duct  stosowana do wszelkiego rodzaju 

napraw, łączenia, zaklejania i izolowania. Jako warstwę 

mailto:top_finish@wp.pl
https://topfinish.suwalki.pl/


20 
 

PHU TOP FINISH s.c. ul. płk. A.I. Koca 5, 16-400 Suwałki, tel. 690486568; 690486550, top_finish@wp.pl 

https://topfinish.suwalki.pl  

 

przylepną zastosowano specjalny klej o wyjątkowej sile przylepności, zapewniający bardzo wysoką i 

trwałą przylepność do prawie wszystkich podłoży. Klej nie powoduje korozji. Taśma posiada bardzo 

dobre własności uszczelniające, jest mocna, elastyczna i bardzo łatwa w użyciu. Nie wymaga narzędzi 

tnących - pomimo swej wytrzymałości wzdłużnej można łatwo odedrzeć ją palcami w poprzek na 

żądaną długość.  

 
Zastosowanie: Taśmę stosuje się do wszelkich napraw, izolacji rur, do łączenia otulin w instalacjach 

grzewczych, kanałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych) 

 

 

Dane techniczne: 

 

Rodzaj nośnika:  Folia LDPE + tkanina poliestrowa 

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny 

Gęstość tkaniny: 18 

Całkowita grubość (µm): 150 

Przyczepność do stali (N/25mm): 17,5 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 70 

 

Właściwości produktu: 

 

Kolor: szary, czarny, biały, czerwony 

Rodzaj powierzchni: gładka, chropowata 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak 

Odporność na wilgoć: tak 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taśma Duct Tape ST 201   

Wzmocniona taśma duct. Doskonała początkowa przyczepność do podłoży gładkich i chropowatych, 

stosowana do wszelkiego rodzaju napraw, łączenia, zaklejania i izolowania. Jako warstwę przylepną 

zastosowano specjalny klej o wyjątkowej sile przylepności, zapewniający bardzo wysoką i trwałą 

przylepność do prawie wszystkich podłoży. KIej nie powoduje korozji. Taśma posiada bardzo dobre 

własności uszczelniające, jest mocna, elastyczna i bardzo łatwa w użyciu.  
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Nie wymaga narzędzi tnących - pomimo swej wytrzymałości wzdłużnej można łatwo odedrzeć ją 

palcami w poprzek na żądaną długość. 

 

 

 

 

 

Zastosowanie: Taśmę stosuje się do wszelkich napraw, izolacji rur, do łączenia otulin w instalacjach 

grzewczych, kanałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych)  

 

Dane techniczne: 

 

Rodzaj nośnika:  Folia LDPE + tkanina poliestrowa 

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny 

Gęstość tkaniny: 26 

Całkowita grubość (µm): 175 

Przyczepność do stali (N/25mm): 23 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 95 

 

Właściwości produktu: 

 

Kolor: szary, czerwony, niebieski 

Rodzaj powierzchni: gładka, chropowata 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak 

Odporność na wilgoć: tak 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

 

 

 

 

 

 

Taśma aluminium zbrojone oczko 0,5 x 0,5 
 

Taśma aluminiowa zbrojona siatką posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wysokie 

temperatury oraz przenikanie wilgoci. Zalecana jest do uszczelniania ciągów i kanałów 

wentylacyjnych. 

Zastosowanie : izolacje rur, instalacje grzewcze, instalacje 

sanitarne, wentylacja, izolacja przeciw kondensacyjna, 

klimatyzacja 

Dane techniczne: 
Rodzaj nośnika : folia aluminiowa 

Typ substancji klejącej : solvent acrylaat 
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Całkowita grubość : 88 

Przylepność do stali (N/25mm) : 16 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm): 40 

Odporność na temp. (stopnie C) : - 20 do + 120 

 

Właściwości: 
- dobra przyczepność 

- dogodna w użyciu 

- wytrzymała na działanie wilgoci 

-  paroszczelna 

- wysokie przewodnictwo cieplne 

- odporna na starzenie 

 

Taśma aluminiowa gładka  
 

Dane techniczne: 

Rodzaj nośnika : folia aluminiowa 

Typ substancji klejącej : akryl 

Grubość bez przekładki : 66 µm 

Grubość folii : 30 µm 

Przylepność do stali (N/25mm) : 12 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm) : 28 

Rozciągliwość (%) : < 0,1 

Odporność na temp. (stopnie C) : -20 : +120 

 

Właściwości: 
- dobra przyczepności 

- dogodna w użyciu 

- wytrzymała na działanie wilgoci 

- paroszczelna 

- wysokie przewodnictwo cieplne 

odporna na starzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taśma PVC Isogrey  
 

Taśma izolacyjna,  jednostronnie klejąca ogólnego zastosowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą 

przyczepnością i rozciągliwością. Bardzo dobrze nadaje się do owijania rur oraz kanałów w 

klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwie. Najczęściej stosowana do tzw. otulin łupkowych (otulina 

izolacyjna z płaszczem PVC) stosuję się do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, 

zimnej i ciepłej wody. 

 

Dane techniczne: 

 

Rodzaj nośnika : PVC 

Typ substancji klejącej : kauczuk naturalny 

Grubość bez przekładki : 150 µm 

Przylepność do stali (N/25mm) : 3,5 
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Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm) : 50 

Rozciągliwość (%) : 160 

Rezystancja [Ohm. cm] : >1.0x10
12 

Izolacja [V]: >6000 

 

   

Taśma tynkarska  

Uniwersalna taśma stosowana w pracach tynkarskich i przy pokrywaniu ścian gipsem. Doskonale 

sprawdza się na chropowatych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz, odporna na uszkodzenia 

mechaniczne i promieniowanie UV. 

 

Dane techniczne: 

Rodzaj nośnika: Folia LDPE + tkanina poliestrowa 

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny (hotmelt) 

Gęstość tkaniny (mesh): 26 

Całkowita grubość (µm): 220 

Przyczepność do stali (N/25mm): 28 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 105 

Odporność na temperatury (ºC): -10 do +75 

 

Właściwości: 

 Rodzaj powierzchni: gładkie i chropowate 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: nie 

Odporność na wilgoć: tak 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

 

 

 

 

 

 

Taśma maskująca Blue masking 

Profesjonalna taśma malarska do wielu zastosowań idealna do zabezpieczania wszelkich powierzchni 

podczas malowania. Może być usuwana bez śladów w czasie do 3 dni. 

Dane techniczne: 

Rodzaj nośnika: impregnowany papier 

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny  

Całkowita grubość (µm): 125 

Przyczepność do stali (N/25mm): 100 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 34  
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Właściwości produktu: 
Taśma o dłuższym czasie klejenia 

Kolor: niebieski 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: do 3 dni 

Odporność na wilgoć: tak 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

Rodzaj powierzchni: drewno, metal, szkło, tynk 

 

 

 

Taśma maskująca żółta 

 
Uniwersalna taśma malarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być usuwana 

nie zostawiając śladów w czasie do kilku godzin. Wytrzymuje temperatury do 50°C. 

 

Dane techniczne: 

Rodzaj nośnika: bibuła karbowana 

Rodzaj kleju: kauczuk naturalny 

Całkowita grubość (µm): 120 

Przyczepność do stali (N/25mm): 2 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 32  

Właściwości produktu: 
Kolor: żółty 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: tak 

Odporność na wilgoć: tak 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

 

 

 

 

 

Taśma dwustronna piankowa montażowa  

Zastosowanie:  
Taśma piankowa doskonale nadaje się do mocowania luster, 

mydelniczek, haków, wieszanych na ścianach, tabliczek z nazwiskami 

oraz elementów plastikowych. Taśma nadaje się wyłącznie do równych i 

gładkich powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, szkło, metal oraz 

tworzywo melaminowe i nie można jej stosować do mocowania 

przedmiotów na powierzchniach chropowatych (kamienie, tynki 

ozdobne) oraz tapetach winylowych. 

Dane techniczne: 

Rodzaj nośnika: biała pianka PE 0,8 mm (100kg/m3) 

Rodzaj kleju: kauczuk syntetyczny 
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Całkowita grubość (µm): 900 

Przyczepność do stali (N/25mm): 10 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm): 75 

Odporność na temperatury (st. C): - 10 do + 75 

 

Właściwości produktu: 
Rodzaj powierzchni: równa, gładka, chropowata, nierówna 

Kolor: biały 

Usuwalna bez pozostawiania śladów: do 6 miesięcy 

Zdejmowane/na stałe: stała przyczepność 

Możliwość ręcznego odrywania: tak 

 

Taśma dwustronna  Supermount  

 
Taśma dwustronnie klejąca z modyfikowanym klejem akrylowym, na 

nośniku poliestrowym z przezroczystym czerwonym linerem foliowym 

(MOPP). Charakteryzuje sie dobrą odpornością temperaturowa. Zapewnia 

niezawodne klejenie do powierzchni gładkich, porowatych i 

niskoenergetycznych ( np. polipropylen lub polietylen). 

 

Zastosowanie:  
Do mocowania tabliczek znamionowych, szyldów, elementów z ABS w 

przemyśle motoryzacyjnym, elementów dekoracyjnych w meblarstwie. 

 

Dane techniczne:  
Rodzaj nośnika : poliester 0,012mm 

liner : przezroczysty czerwony 75 µm 

Typ substancji klejącej : modyfikowany solvent akryl 

Całkowita grubość (bez linera) : 205 µm 

Przylepność do stali (N/25mm) : >20 

Odporność na temp. (stopnie C) : -30 : +110 (krótkotrwale +180) 

 

 

 

 

Taśma dwustronna   
 

Taśma SM 25120 jest wydajną dwustronną taśmą z nośnikiem z 

polipropylenu (PP). Taśmy te stosowane są do stałego mocowania 

między innymi wykładzin (płytek wykładzinowych), listew 

(również do sufitu) oraz folii dekoracyjnej na gładkim podłożu. 

 

 

Właściwości: 

 Rodzaj powierzchni: gładka 

Możliwość ręcznego odrywania: Nie 

Stosowana wewnątrz 
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Charakterystyka:  

Rodzaj nośnika: Folia PP 

Rodzaj przekładka: Brązowy papier silikonowany 

Rodzaj kleju: Kauczuk syntetyczny 

Grubość (bez przekładki) µm: 95 

Przyczepność do stali (N/25mm): 16 

Odporność na temperatury 0C: -10 do +75 

 

Taśma dwustronna z włókna (podwyższone 

parametry) 
 

Szczególnie odporna taśma z włókna o wysokiej przyczepności. Taśma 

SM 22101 jest dwustronną taśmą przemysłową o wysokiej 

przyczepności, pokrytą grubą warstwą przezroczystego kleju. 

Szczególnie wytrzymałe włókno poliestrowe sprawia, że taśma 

charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Taśma o 

grubości 2009m wyróżnia się poza tym wysoką odpornością na 

obsuwanie się przyczepionego materiału i nadaje się do gładkiego oraz 

chropowatego podłoża. 

 

Właściwości:  
Właściwości produktu 

Rodzaj powierzchni : Gładka / chropowata 

Możliwość ręcznego odrywania : Tak 

 

Charakterystyka: 

Rodzaj nośnika : Włókno poliestrowe (PET)  
Rodzaj przekładka : Brązowy papier silikonowany 

Rodzaj kleju : Kauczuk syntetyczny 

Grubość (bez przedładki) (9m) : 200 

Przyczepność do stali (N/25mm) : 26 

Odporność na temperatury (°C) : -10 do +75 
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