
Scapa 637
Poliestrowa taśma do łączenia (splicingu) z agresywnym klejem akrylowym 

OPIS
Scapa 637 jest taśmą wykonaną na nośniku z folii poliestrowej o grubości 38µm pokrytej  wysokiej jakości
klejem  akrylowym.  Całkowita  grubość  taśmy  66µm.  Taśma  637  jest  w  kolorze  czerwonym.  Jest
rekomendowana do łączenia wstęg materiałów, pianek, otulin izolacyjnych w budownictwie.

ZASTOSOWANIE
 Łączenie różnego rodzaju powierzchni z wyjątkiem powierzchni silikonowanych
 Naprawa uszkodzonych, rozdartych folii
 Łączenie i zamykanie połączeń pianek izolacyjnych i innych materiałów osłonowych
 Uszczelnianie przed przenikaniem wilgoci połączeń izolacji foliowych wewnętrznych i zewnętrznych 

w budownictwie 

ZALETY PRODUKTU
 Czerwony kolor ułatwia identyfikacje miejsc łączenia w procesach produkcyjnych
 Możliwość ręcznego oddzierania z rolki
 Doskonała trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
 Wysokiej jakości klej akrylowy dostosowany do użycia w szerokim zakresie temperatur i 

wilgotności 
 Nośnik poliestrowy zapewnia stabilność rozmiarów i wytrzymałość mechaniczną
 Agresywny klej zapewnia mocne połączenie materiałów izolacyjnych i osłonowych
 Wytrzymałość temperaturowa do +110oC

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna

Grubość całkowita mm 0,066

Grubość kleju mm 0,028

Grubość nośnika 22 0,038

Siła przylegania do stali (PSTC 101, 180o, 20min) N/25mm 8,8

Siła zrywająca (ASTM D882) PSI 28000

Wydłużenie przy zrywaniu % 110

Wytrzymałość temperaturowa ciągła oC +93

Minimalna temperatura aplikacji oC +10

Strona 1/2



ZALECENIA:
Powierzchnie  łączonych  materiałów  muszą  być  czyste,  wolne  od  tłuszczu  i  kurzu.  Taśma  powinna  być
naklejana  z  odpowiednim naciskiem.  Zalecana  temperatura  aplikacji  +18oC lub  wyższa.  Optymalną  siłę
połączenia  można  uzyskać  jeśli  zarówno  taśma  i  powierzchnia  na  którą  jest  klejona  mają  tę  samą
temperaturę +18oC lub wyższą. 

Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturze ok.
+24oC. 
Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania taśm
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych.
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania.
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź, 
tel. +48 42 678 01 94,  +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl
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