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PRODUKTOWY

TAŚMY SPECJALISTYCZNE, FOLIE, WORKI

Taśma dwustronna G-940
Taśma dwustronnie klejąca do łączenia
folii paroprzepuszczalnych,
budowlanych. Taśma na folii
polietylenowej z klejem akrylowym.
Używana jako specjalistyczna taśma do
łączenia folii paroprzepuszczalnych na
dachach budynków. Nadaje się również
do klejenia różnego rodzaju folii.
Stosowana również jako taśma do
banerów.

Taśma Tkaninowa G-258
Taśma Tkaninowa, gęsto sieciowana
powleczona filmem PE wykazuje dużą
odporność na rozerwania podłużne i
poprzeczne. Cechuje ją bardzo duża
początkowa trwała siła klejenia i dobra
odporność na starzenie. Tkaninowa
taśma ma uniwersalne zastosowanie do:
montażu kabli, kolorowego oznaczania
na podłożach, bindowania, lamowania
oraz kolorowego znakowania.

Taśma akustyczna
Taśma akustyczna to materiał tłumiący
dźwięki między elementami ścianek
działowych suchej zabudowy wnętrz.
Samoprzylepna taśma akustyczna
produkowana na bazie pianki
polietylenowej z niewysychającą warstwą
kleju. Wykorzystywana jest w pracach
budowlano-remontowych przy
instalowaniu profili aluminiowych. Taśma
akustyczna znacząco wpływa na
wytłumienie i rozproszenie drgań
akustycznych. Jednak wysoka
dźwiękochłonność to nie jedyna
właściwość taśmy. Nie tylko pochłania
ona wibracje, ale i zapewnia jednocześnie
bardzo dobrą izolację termiczną.
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Taśma antyrysowa do łączenia płyt kartonowo-gipsowych
Taśma jednostronnie klejąca na
bazie siatki z włókna szklanego.
Przeznaczona jest do wzmocnienia
spoin między płytami gipsowymi
oraz do naprawy większych
pęknięć oraz ubytków na ścianach
i sufitach.

Taśma naprawcza Duct Tape
Uniwersalna taśma klejąca ogólnego
zastosowania. Taśma na tkaninie
syntetycznej z jednej strony pokrytej
polietylenem, a z drugiej klejem HoltMelt (kauczuk syntetyczny). Doskonała
do prac łączeniowo-naprawczych.
Stosowana m.in. w hydraulice,
klimatyzacji, izolacji, pakowaniu.
Charakteryzuje się dużą odpornością
na czynniki zewnętrzne. Bardzo
mocna. Doskonała przyczepność i
kleistość. Przylega do nieregularnych
powierzchni.

Taśma Aluminiowa Wzmacniana
Taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym. Aluminiowy nośnik
wzmocniony jest włóknem szklanym, klej zabezpieczony
polietylenowym materiałem podkładowym (liner). Taśma
znajduje zastosowanie przy pracach instalacyjnych i izolacyjnych w
branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Używana jako izolator rur z
parą wodną. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na
używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura, wilgotność).
Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

Taśma PP Metalizowana
Taśma samoprzylepna polipropylenowa,
metalizowana. Specjalnie
zaprojektowana do szeregu zastosowań
w branży instalacyjnej. Do łączenia i
owijania materiałów izolacyjnych.
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Taśma Uszczelniająca do wiatroizolacji G-386
Specjalistyczna taśma jednostronnie klejąca do klejenia zakładek
folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych. Taśma ma także
zastosowanie jako taśma naprawcza małych uszkodzeń i rys folii.

Taśma Dwustronna Transferowa G-970
Specjalistyczna taśma transferowa
dwustronnie klejąca. Gerband 970 jest
taśmą gotową do natychmiastowego użycia.
Dzięki zastosowaniu specjalistycznej
techniki polimeryzacji i bardzo grubej masy
kleju. taśma używana jest do dwustronnego
klejenia powłok izolacyjnych. Jest odporna
na starzenie. Stosowana jest także do
klejenia i laminowania materiałów, w
szczególności gdy wymagana jest duża siła
klejenia a powierzchnie należą do trudno
klejących się.

Taśma Uniwersalna Zewnętrzna FASTEC
Uniwersalna Taśma typu Duct o dobrej
przyczepności. Taśma na bazie syntetycznej
gumy z nośnikiem tkaninowym z
wodoodporną powłoką polietylenową,
elastyczna i łatwo formowalna, z
możliwością ręcznego odrywania. Taśma
tynkarska została stworzona specjalnie do
chropowatych powierzchni takich jak tynk,
cegła itp. Równie dobrze przylega do
gładkich powierzchni, takich jak stal
nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno.

Taśma maskująca GP
Taśma maskująca (papierowa) stosowana do zabezpieczania
powierzchni malowanych (lakierowanych) przed zabrudzeniem
farbą. Uniwersalna taśma stosowana przy pakowaniu, opisywaniu
paczek, osłanianiu malowanych powierzchni, przy pracach
wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Taśma na kleju Hot –Melt
o grubości 90 My.
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Taśma ostrzegawcza
Zastosowanie taśm ostrzegawczych
jest niezwykle szerokie.
W zasadach BHP głównie
wyszczególnione są dwa rodzaje taśm
ostrzegawczych. Są one w kolorze
biało-czerwonym oraz żółto-czarnym.

Taśma dwustronna PP FASTEC
Ekonomiczna taśma dwustronnie
klejąca na nośniku polipropylenowym.
Taśma dwustronnie przylepna na folii
PP (polipropylenowej) pokrytej
dwustronnie białym klejem Hot-Melt.
Taśma wykazuje dobrą przyczepność
początkową oraz dobrą adhezję do
niskoenergetycznych i gładkich
powierzchni. Stosowana do trwałego
mocowania dywanów, wykładzin,
cokolików, profili.

Folie Ochronne HDPE i LDPE
Folia malarska mająca zastosowania przy pracach
malarskich do ochrony przed zabrudzeniami. Folia
wykonana z gęsto usieciowanego polietylenu,
znajduje zastosowanie przy zabezpieczeniu przed
zabrudzeniem powierzchni mebli i innych
przedmiotów podczas prac remontowych i
malarskich.

Worki na śmieci i gruz
Worki na śmieci i gruz to artykuły
znajdujące szerokie zastosowanie
zarówno w przemyśle, w małej i dużej
przedsiębiorczości, jak i w życiu
codziennym. Produkowane z bardzo
wytrzymałej folii i dostępne w wielu
rozmiarach sprawdzają się zarówno w
segregacji śmieci, jak i przy
zabezpieczaniu i przechowywaniu
różnego rodzaju materiałów,
gruzu, dokumentów biurowych, sprzętów
domowych, itp.
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Folia Budowlana czarna z atestem
Folie budowlane mają bardzo szerokie
zastosowanie jako izolacja i ochrona w
budownictwie: mieszkaniowym,
komunalnym, przemysłowym, rolniczym,
indywidualnym, hydrotechnicznym itp.
Zastosowanie produktu powinno być
zgodne z projektem technicznym obiektu,
opracowanym wg obowiązujących
przepisów budowlanych, uwzględniającym
właściwości techniczne.

Folia pęcherzykowa
Folia pęcherzykowa to materiał
opakowaniowy posiadający szereg zalet.
Pęcherzyki powietrza zabezpieczają
produkt przed wstrząsami i uderzeniami.
Jest bardzo elastyczna, odporna na
rozdarcia. Bez trudu dopasowuje się do
kształtu wszystkich produktów. Ma
właściwości izolacyjne, oraz chroni przed
zanieczyszczeniami, działaniem wody i
wilgocią. Jest przezroczysta, co ułatwia
rozpoznanie opakowanych nią produktów.
Dzięki tym wszystkim właściwościom ma
bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się
szczególnie do ochrony mebli, szkła,
wyrobów ceramicznych, wyposażenia
elektronicznego, instrumentów
muzycznych i wyposażenia biurowego.
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