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Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK 

Art. Nr:  39273 (SAP No. 300003671) 13 mm x 20 m  

91056 (SAP No. 300008840) 13 mm x 50 m   

Opis produktu: 

Wyjątkowo miękka i elastyczna taśma piankowa do wnęk służy do zabezpieczania szczelin pomiędzy drzwiami, pokrywą silnika oraz 

bagażnika, a ich wnękami w karoserii pojazdu. Produkt zapewnia płynne przejście nanoszonego lakieru na krawędziach wnęk oraz 

przetłoczeniach karoserii. Skutecznie zapobiega wnikaniu odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu. Dzięki wysokiej elastyczności, łatwo 

dostosowuje się do profili i zaokrąglonych krawędzi. Posiada doskonałą przyczepność, po oderwaniu nie pozostawia śladów kleju. 

Cechy charakterystyczne: 

• Niweluje efekt ostrego odcięcia lakieru 

• Zapobiega wnikaniu odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu 

• Łatwa w aplikacji, elastyczna 

• Odporna na wygrzewanie w wysokich temperaturach (do 80°C) 

• Przeznaczona do prac z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi 

 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Materiał: Poliuretanowa pianka estrowa, klej PSA  

Kolor: biały 

Gęstość: 24-27 kg/m3 

Sztywność 40%: 3,4-4,6 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie: >250 kPa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu: >180 % 

Odkształcenie trwałe: <20 % 

Rozmiar komórek: 500-625 µm 

Szerokość taśmy: 13 mm 

Długość rolki: 20 lub 50 m 

 

Warunki stosowania, termin przydatności i przechowywanie: 

Powierzchnię, na którą będzie aplikowana pianka należy dokładnie oczyścić, odpylić i odtłuścić. Używać w temperaturze od +10° C do +25° 

C. Po naklejeniu docisnąć do podłoża. Taśmę należy usuwać płynnym ruchem ręki, nie zrywać ani gwałtownie nie szarpać. 

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym 

opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +10° C do +25° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni 

słonecznych, chronić przed mrozem. 


