
Intra C3960
Taśma dwustronna na nośniku polipropylenowym

OPIS
Taśma montażowa dwustronnie klejąca na nośniku z foli polipropylenowej PP o grubości 25 
mikronów. Taśma obustronnie pokryta klejem z syntetycznego kauczuku typu hot-melt. Zamknięta 
strona kleju osłonięta przekładką z papieru silikonowanego. 

 
ZASTOSOWANIE
 Podklejanie i mocowanie dywanów i wykładzin, płytek wykładzinowych z PCV oraz innych ma-

teriałów podłogowych
 Podklejanie folii izolacyjnej pod panele podłogowe, pianek, papieru
 Mocowanie w branży budowlanej
 Mocowanie w branży reklamowej
 Mocowanie w przemyśle obuwniczym
 Ogólne zastosowania w podklejaniu przedmiotów, sklejaniu i montażu elementów

ZALETY PRODUKTU
 Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
 Niewielka grubość taśmy pozwala „ukryć” miejsce montażu
 Ekonomiczna i prosta w użytkowaniu
 Przekładka transportująca pozwalająca na odcinanie i przenoszenie taśmy
 Szybki i mocny chwyt
 Zakres odporności temperaturowej do +60 oC

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna

Grubość taśmy całkowita mm 0,15

Kleistość (metoda kulki) cm 2

Przyczepność do stali (dla kąta 180°) N/cal 20

Rozciągliwość % 100 

Odporność temperaturowa °C +60

Rodzaj kleju - hot-melt

Ilość kleju g/m2 25 + 25
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SPOSÓB UŻYCIA:
Odwinięta taśma z rolki gotowa jest do natychmiastowego przyklejenia do otwartej powierzchni. Po 
naklejeniu na powierzchnię A dociskamy delikatnie taśmę twardą rolką gumową lub ręcznie palcami.
Usuwamy przekładkę transportującą z papieru silikonowanego i przykładamy do powierzchni B. 
Ponownie delikatnie dociskamy.

WYMAGANIA:

Temperatura nakładania: +5oC do +30oC

Gruntowanie: Gruntowanie nie jest normalnie wymagane dla uzyskania dobrej przyczepności do 
większości nieporowatych powierzchni

Powierzchnia: Taśmę naklejamy na powierzchnie suche, czyste, niezaszronione, wolne od kurzu, 
pyłu i drobin nie związanych trwale z podłożem. W razie konieczności powierzchnia powinna być 
odtłuszczona, otoczenie wolne od oparów rozpuszczalników i paliw. Powierzchnie z tworzyw 
zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą redukować siłę klejenia.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu 
(otoczenie +21oC, wilgotność 50%)

 

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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