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przeciwwilgociowe zabezpieczenie
puszek i peszli w poDzieMnYcH 
instalacjacH elektrYcznYcH

- oświetlenie ogrodowe
Masa                                        511

izolacja i ocHrona
przewoDów elektrYcznYcH

w  trudno dostępnych miejscach
Taśma  550  

iZolowanie podZiemnych poŁĄcZeŃ 
instalacji uZiemiajĄcej

Taśma                                        703-40

zabezpieczenie Miejsc niebezpiecznYcH
Taśma ostrzegawczo-odgradzająca  

biało-czerwona 255

stolarka buDowlana
UV-odporna, wodoodporna 

taśma maskująca 621

ŁĄcZenie iZolacji termicZnej  
pe lub pur

Taśmy  100, 111, 118 

Taśma instalacyjna 422

KanaŁ wentylacyjny 
izolowanY terMicznie

Taśmy   Alumino   301, 353, 371, 374

koMin, rYnna
Taśmy                       360-17

Przykłady zastosowania naszych produktów

loKaliZacja rurociĄgu 
Taśma ostrzegawcza

 i ostrzegawczo-lokalizacyjna 251, 253 

mocowanie beZ wKrętów i gwoźdZi
listew, tablic, skrzYnek na listY

 Taśma  560  

przewóD koMinowY
Taśma Aluminio  

 339HT

izolowanie kabli elektrYcznYcH
Taśmy 

naprawa lusterka, 
zDerzaka, wlewu paliwa

Taśmy  111, 112, 118 i 119  
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Taśmy elektrotechniczne - ELECTRIX® do niskich napięć

160
Taśma tkaninowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz zerwanie. Posiada dobrą przyczepność do nieregularnych 
powierzchni, szeroki zakres temperaturowy pracy ciągłej. Odporna na olej i starzenie. Nie wymaga stosowania przyrządów 
tnących i nie skręca się podczas aplikacji. Zastosowanie: idealna do izolacji wiązek przewodów samochodowych, ochrony 
mechanicznej przewodów pracujących w trudnych warunkach, wiązkowania kabli.

277
Taśma elektroizolacyjna z włókna szklanego z klejem termoaktywnym. Wysoce odporna na rozciąganie i ścieranie, niepalna. 
Temperatura pracy ciągłej 130°C (kl. B), praca krótkotrwała 160°C. Zastosowanie: do osłony wiązek kabli w obszarze wysokich 
temperatur, ochrona izolacji kabli podczas instalacji elementów termokurczliwych, bezpośrednia izolacja do 1 kV.

202 SuperFlex
Taśma elektroizolacyjna PCW wysokiej klasy, wysoce elastyczna, doskonale dopasowuje się do powierzchni                                                                      
o skomplikowanych kształtach, samogasnąca. Mrozoodporna, wodoodporna, odporna na wpływy atmosferyczne, 
starzenie, wilgoć, kwasy, ścieranie. Dostępna w 5 kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacja i wiązkowanie 
przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

200 PREMIUM
Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy, wysoce elastyczna, doskonale dopasowuje się do powierzchni                                                                                     
o skomplikowanych kształtach, samogasnąca. Mrozoodporna, wodoodporna, odporna na wpływy atmosferyczne (w tym UV               
i ozon), starzenie, wilgoć, ścieranie. Wysoce odporna na oleje, kwasy, zasady oraz żrące chemikalia, roztwory mydła.  Dostępna 
w 5 kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacja i wiązkowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, 
wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

211
Taśma elektroizolacyjna PCW uniwersalna, bardzo elastyczna, samogasnąca, wodoodporna. Odporna na wpływy 
atmosferyczne. Dostępna w 10 różnych kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacja i wiązkowanie 
przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, znakowanie przewodów kolorami.

222-PIB
Taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, na bazie kauczuku poliizobutylenowego, odporna na wyładowania koronowe, 
wilgoć, starzenie i wpływy atmosferyczne (w tym UV i ozon). Wodoodporna, odporna na chemikalia oraz korozję, nakładana
z naciągiem wydłużającym minimum 100% i zakładką min. 50%. Zastosowanie: idealna do izolowania bardzo 
cienkich przewodów w trudno dostępnych miejscach. Przeznaczona do odtwarzania izolacji przewodów i opon kabli 
elektroenergetycznych do 45 kV, do wykonania stożków naprężeniowych, końcówek kabli elektroenergetycznych do 35 kV, 
do uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej połączeń kabli telefonicznych, do izolacji i zabezpieczania elementów szyn 
zbiorczych. Doskonała do naprawy izolacji przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym (np. pomp wodnych, itp).

225-PIB
Supercienka taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, na bazie kauczuku poliizobutylenowego, odporna na wyładowania 
koronowe, wilgoć, starzenie i wpływy atmosferyczne (w tym UV i ozon). Wodoodporna, odporna na chemikalia oraz korozję, 
nakładana z naciągiem wydłużającym minimum 100% i zakładką min. 50%. Zastosowanie: idealna do izolowania bardzo 
cienkich przewodów w trudno dostępnych miejscach. Przeznaczona do odtwarzania izolacji przewodów i opon kabli 
elektroenergetycznych do 45 kV, do wykonania stożków naprężeniowych, końcówek kabli elektroenergetycznych do 35 kV, 
do uszczelniania i ochrony przeciwwilgociowej połączeń kabli telefonicznych, do izolacji i zabezpieczania elementów szyn 
zbiorczych. Doskonała do naprawy izolacji przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym (np. pomp wodnych, itp).

NOWOŚĆ!
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NOWOŚĆ!

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Kolor
Wytrzymałość
dielektryczna 

(kV/mm)

Napięcie
przebicia 
(kV/mm)

Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

200 
Premium PCW 19 x 18 0,18

czarny, 
czerwony, 
niebieski, 
biały, żółty

- min. 8,0  -18÷105 min. 33 min. 2,2 min. 260

202 
SuperFlex PCW 19 x 20 0,19

czarny, 
czerwony, 
niebieski, 
biały, żółty

- min. 7,6  -10÷85 min. 18 min. 1,8 min. 100

211 PCW 15 x 10,
19 x 20 0,13

czarny, 
czerwony, 
niebieski, 
biały, żółty, 

zielony, szary, 
fioletowy, 
brązowy,

żółto-zielony

- min. 5,2  -10÷85 min. 13 min. 1,0 min. 100

222-PIB
Kauczuk
poliizo-

butylenowy

19 x 3,5, 
19 x 7,5,
25 x 7,5, 
50 x 7,5

0,76 czarny min. 35 -  -40÷90 min. 2,4 MPa - min. 700

225-PIB
Kauczuk
poliizo-

butylenowy

19 x 5,
19 x 10,
25 x 10,
50 x 10

0,50 czarny min. 35 -  -40÷90 min. 2,4 MPa - min. 700

160
Tkanina 
na bazie 
włókna 

19 x 10 0,25 czarny - -  -40÷105 min. 75 min. 1,2 max 15

277 Włókno 
szklane

25 x 5,5, 
25 x 11, 
25 x33

0,18 biały min. 13,9 -  -35÷130 min. 300 min. 1,7 max 5

Taśmy elektrotechniczne - ELECTRIX® do niskich napięć
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111BISHOP

W963

85

17

Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy o grubości: 0,18 mm, bardzo elastyczna, odporna na ścieranie, wilgoć, 
kwasy, korozję, wpływy atmosferyczne (w tym UV i ozon), starzenie, samogasnąca. W zakresie temperaturowym 
–18÷105°C nie zmienia swoich własności. Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1kV, zewnętrzna powłoka 
ochronna, wiązkowanie przewodów.

Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy o grubości: 0,22 mm, bardzo elastyczna, odporna na ścieranie, wilgoć, 
kwasy, korozję, wpływy atmosferyczne (w tym UV i ozon), starzenie, samogasnąca. W zakresie temperaturowym  
–18÷105°C nie zmienia swoich własności. Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1 kV, zewnętrzna powłoka 
ochronna, wiązkowanie przewodów.

Taśma elektroizolacyjna, samospajalna z przekładką o grubości: 0,76 mm, na bazie kauczuku EPR, 
idealna do odtwarzania izolacji kabli ŚN. Odporna na starzenie, krótkotrwałą temperaturę 130°C, 
wyładowania niezupełne,  wpływy atmosferyczne (w tym UV i ozon).  W kontakcie z olejem reaguje 
powierzchniowo, tzn. może być stosowana  w mufach olejowych na kablach tradycyjnych. Nawijana 
z naciągiem powodującym zmianę koloru na szary, daje jednorodną warstwę bez pęcherzy 
powietrza. Zastosowanie: do odtwarzania izolacji kablowych w mufach przelotowych (1-69 kV)  
i głowicach (1-35 kV),  do naprawiania powłok kablowych, do uzyskiwania wodoszczelności.

Taśma samospajalna, półprzewodząca o grubości: 0,76 mm, na bazie kauczuku EPR, służy do łagodzenia karbów 
oraz do odtwarzania ekranów w mufach i głowicach kablowych ŚN. Odporna na wpływy atmosferyczne (w tym 
UV i ozon), rozpuszczalniki, wilgoć, krótkotrwałą temperaturę 130°C. Posiada wysoką elastyczność, dobrze układa 
się na nierównych powierzchniach. Zastosowanie: rozproszenie pola elektrycznego na krawędziach elementów 
przewodzących w mufach i głowicach kablowych, do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych w mufach                       
i głowicach kablowych.

Taśmy elektrotechniczne BISHOP do średnich napięć

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Kolor
Wytrzymałość
dielektryczna 

(kV/mm)

Napięcie
przebicia 
(kV/mm)

Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

111 PCW 19 x 20 0,18 czarny min. 55 min. 10  -18÷105 min. 30 min. 300

85 PCW 19 x 20 0,22 czarny min. 50 min. 11  -18÷105 min. 35 min. 250

W963 Kauczuk
EPR 19 x 9 0,76 czarny min. 31 min. 10  do 90 min. 21 min. 750

17 Kauczuk
EPR 19 x 4,6 0,76 czarny - min. 10  do 90 min. 13 min. 500

BISHOP

BISHOP

BISHOP



www.anticor.pl7

Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511

ANTICOR Seal 511
Syntetyczna masa uszczelniająca puszki w zewnętrznych 
i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, 
przewody w peszlach i rurach ochronnych.

Cechy i zalety
•	 Trwale plastyczna, wiskoelastyczna masa uszczelniająca.
•	 Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania.
•	 100% wodoszczelności.
•	 Szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody i wilgoci.
•	 Wysokie właściwości dielektryczne.
•	 Rezystywność skrośna 1,4 x 1012 Ωm (EN-06043-1, IEC 60250).
•	 Wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, ceramicznych, metalowych oraz z tworzyw 

sztucznych.
•	 Nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska (Atest PZH).
•	 Szeroki zakres temperatur: -15÷50oC.
•	 Opakowanie: kartusz 310 ml.

Przed zastosowaniem masę należy podgrzać do temperatury: 30÷40oC.
Aplikacja za pomocą pistoletu dedykowanego do kartuszy 310 ml.
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Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

Dwustronnie przylepna taśma montażowa (pianka poliolefinowa) o wyjątkowo dużej sile klejenia, do pewnego 
i szybkiego mocowania płaskich przedmiotów bez użycia śrub, wkrętów czy gwoździ. Szczególnie przydatna przy 
wykonywaniu reklam, w przemyśle meblarskim, budownictwie, motoryzacji, gospodarstwie domowym. Doskonale 
łączy powierzchnie ceramiczne, szklane, drewniane, stalowe i większość tworzyw sztucznych (PVC, PP, plexi, PE). 
Wysokiej jakości pianka dopasowuje się do chropowatych i nierównych powierzchni. Wykazuje wysoką początkową 
siłę klejenia przy małym nacisku, która nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji. Odporna na wilgoć, posiada wysoką 
statyczną odporność na ścinanie. 

560

550

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Kolory
Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

550 Kauczuk
silikonowy 25 x 3 0,5 czarny  -60÷260 700 - min. 300

560 Pianka
poliolefinowa

19 x 1,5,
19 x 5,  
19 x 10 

1,1 biały -40÷70 - 10,8 -

Silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz doskonałą elastyczność             
w ekstremalnych temperaturach. Izoluje przewody w trudno dostępnych miejscach. Posiada bardzo dobre 
właściwości elektroizolacyjne. Odporna na: starzenie, kwasy, paliwa, oleje i rozpuszczalniki, wilgoć,  wodę 
morską i promieniowanie UV, ciśnienia oraz naprężenia. Nie wymaga specjalnego, dodatkowego przygotowania 
powierzchni. Uniwersalna i łatwa w użyciu. Zastosowanie: do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, 
węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telekomunikacyjnych, rur, złącz kanałów napowietrznych. 
Doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp 
wodnych. Zatrzymuje wodę pod ciśnieniem do 8 bar. Idealna do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów 
elektroenergetycznych i samochodowych, w motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy).

TESTOWANA W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

TAśMy UNIWERSAlNE  NIE WyMAgA ją PRz yRz ądóW TNąC yCH.
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Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

111
Taśma naprawcza stosowana podczas prac wymagających siły i precyzji. Grubsza o 50% od tradycyjnych 
taśm naprawczych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości kleju na bazie kauczuku naturalnego oraz zbrojenia                              
z bawełny i poliestru uzyskaliśmy taśmę o dużej sile przyczepności i wytrzymałości na zerwanie oraz pracę                   
w temperaturze do 93°C.
•	 Zapewnia maksymalną siłę mocowania.
•	 Zapewnia mocne i dokładne naprawy w większości warunków.
•	 Możliwość stosowania w temperaturze do 93°C.
•	 Sprawdza się w najróżniejszych zastosowaniach.
•	 Natychmiastowy i pewny efekt łączenia.
•	 Łatwa do dzielenia zarówno wzdłużnego jak i poprzecznego.
•	 Nadaje się do zastosowań tymczasowych i długotrwałych.
•	  „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Dostępna w kolorze szarym.

100
Uniwersalna taśma typu Duct Tape jest wytrzymała na zrywanie, jednak łatwo daje się dzielić bez użycia noża, pozwala 
na szybkie i niezawodne wykonywanie naprawy lub połączenie ze sobą różnych elementów. 
•	 Różna szerokość i długość rolek.
•	 Niezastąpiona w domu, warsztacie, samochodzie.
•	 Łączy, klei, uszczelnia, maskuje. 
•	 Łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów.
•	 Nie wymaga narzędzi tnących.
•	  „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Dostępna w 5 kolorach: srebrnym, czerwonym, niebieski, białym i czarnym.

Taśma o wyjątkowej sile klejenia i wytrzymałości mechanicznej na zrywanie i ścieranie. Wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest siła przyklejenia z możliwością łatwego i czystego usunięcia taśmy należy zastosować Polytex 118. Ta cecha ułatwia 
pracę jednocześnie eliminuje konieczność czyszczenia powierzchni z kleju. Z uwagi na swoje właściwości taśma może 
być używana do celów tymczasowych i półtrwałych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Idealnie nadaje się do znakowania 
tras komunikacyjnych i tymczasowych stanowisk na halach produkcyjnych i montażowych. 
•	 Polecana do czasowego znakowania tras komunikacyjnych.
•	 Możliwość stosowania w temperaturze do 93°C.
•	 Nadaje się do zastosowań tymczasowych i długotrwałych.
•	 Sprawdza się w najróżniejszych zastosowaniach.
•	 Natychmiastowy i pewny efekt łączenia.
•	 Łatwe rozrywanie bez użycia noża.
•	 Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
•	 Nieodzowna do tymczasowych napraw motoryzacyjnych.
•	 Zapewnia maksymalną siłę mocowania.
•	 Zapewnia mocne i dokładne naprawy w większości warunków.
•	 „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Dostępna w 6 kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, białym, żółtym i czarnym. 

118

112
Taśma naprawcza w kolorze szarym do zastosowań zarówno tymczasowych jak i długotrwałych. Dzięki zastosowanemu 
zbrojeniu w postaci siatki bawełniano poliestrowej oraz kleju na bazie kauczuku syntetycznego taśma charakteryzuje się 
dużą siłą klejenia i dużą odpornością na zerwanie. Jednocześnie łatwo można ją dzielić zarówno wzdłuż jak i w poprzek.
•	 Wysoka siła mocowania i kleistość.
•	 Nadaje się do zastosowań tymczasowych i długotrwałych.
•	 Łatwa do dzielenia zarówno wzdłużnego jak i poprzecznego.
•	 Możliwość stosowania w temperaturze do 60°C.
•	 Niezastąpiona w domu, warsztacie, samochodzie.
•	 Sprawdza się w najróżniejszych zastosowaniach od łączenia po tymczasowe naprawy.
•	 „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Taśma dostępna jest w kolorze szarym.

NIE CZEKAJ, WYPRÓBUJ JUŻ TERAZ! 
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151
Taśma winylowa wzmacniana tkaniną bawełnianą. Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoce winylowej, która nie obija 
i nie tworzy refleksów świetlnych jest dedykowana do stosowania w kinie i teatrze. Duża wytrzymałość mechaniczna 
i odporność na ścieranie pozwala na zastosowanie jej do ochrony przewodów i kabli na scenach teatralnych                               
i koncertach.
•	 Zapewnia maksymalna siła mocowania.
•	 Zapewnia ochronę w większości warunków.
•	 Polecana do scenografii i kina.
•	 Możliwość stosowania w temperaturze do 95°C.
•	 Nadaje się do zastosowań tymczasowych i długotrwałych.
•	 Zapewnia skuteczną ochrona mechaniczna instalacji i osprzętu filmowego.
•	 Łatwe rozrywanie bez użycia noża.
•	 Może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
•	 „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Dostępna w kolorze czarnym.

  
Taśma o bardzo dużej sile klejenia. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zrywanie i ścieranie. Może być zastosowana 
do znakowania ciągów technologicznych, jak również tras komunikacyjnych i stanowisk. Dodatkowo taśma może być 
stosowana jako uszczelnienie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, do montażu i naprawie izolacji termicznych. 
Maksymalna temperatura pracy do 60°C.   
•	 Zapewnia dużą siłę mocowania.
•	 Zapewnia pewną i dokładną naprawę w różnych warunkach.
•	 Polecana do czasowego znakowania tras komunikacyjnych, ciągów technologicznych.
•	 Możliwość stosowania w temperaturze do 60°C.
•	 Nadaje się do zastosowań tymczasowych i długotrwałych.
•	 Natychmiastowy i pewny efekt łączenia.
•	 Łatwe rozrywanie bez użycia noża.
•	 Możliwość stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
•	 Nieodzowna do tymczasowych napraw motoryzacyjnych.
•	 „Bezpieczna taśma” - spełnia wymagania RoHS i Reach.
•	 Taśma dostępna jest w 6 kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, białym, żółtym i czarnym. 

119 NIE CZEKAJ, WYPRÓBUJ JUŻ TERAZ! 

Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Kolory
Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

100
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50 0,16
 srebrny, 
niebieski, 
czerwony, 

czarny, biały
 -20÷60 min. 24 min. 6,4 max 12

111
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50 0,23 srebrny 0÷93 min. 45,5 min. 6,02 max 17

112
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50
48 x 9 0,23 srebrny -20÷60 min. 36 min. 8,0 max 12

118
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50 0,25

czarny, 
zielony, 

żółty, biały, 
niebieski, 
czerwony

4÷93 min 45,5 min. 6,02 max 17

119
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50,
48 x 9 0,23

czarny, 
zielony, 

żółty, biały, 
niebieski, 
czerwony

-20÷60 min. 36 min. 8,0 max 12

151 Tkanina bawełniana 
powleczona winylem

48 x 50,  
48 x 25 0,29 czarny do 95 min. 70 min. 4,9 -
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Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

JA JUŻ MAM,
A TY?

TAŚMY UNIWERSALNE 

112 i 119
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Taśmy aluminiowe, laminaty - Aluminio

Taśma aluminiowa zbrojona (wzmacniana siatką z włókna szklanego) stosowana do łączenia, napraw i uszczelniania 
mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym w klimatyzacji, wentylacji oraz technice cieplnej (wewnątrz 
i na zewnątrz). Dodatkowo służy do naprawy oraz maskowania. Posiada dobrą przyczepność w szerokim zakresie 
temperaturowym (nie odkleja się w niskich temperaturach). Zapewnia ochronę przed wilgocią oraz zanieczyszczeniami, 
a przede wszystkim charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Znakomicie przylega i dopasowuje się na 
nierównych powierzchniach. Odporna na czynniki atmosferyczne (w tym UV i ozon) oraz starzenie. Zapewnia doskonałe 
odbicie zarówno ciepła, jak i promieni słonecznych.

WYGODNIEJ
SZYBCIEJ
ŁATWIEJ

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Grubość folii 
aluminiowej 

(mm)
Kolor

Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

301 Folia aluminiowa
48 x 50,
75 x 50,
100 x 50

0,060 0,025 srebrny  -35÷120 min. 16 min. 6,0 max 3

353
Folia aluminiowa 
zbrojona siatką 

z włókna szklanego,  
z oczkami 5 x 5 mm

48 x 50,
75 x 50,
100 x 50

0,083 - srebrny  -35÷120 min. 40 min. 6,0 max 3

371 Laminat
aluminiowy

48 x 50,
75 x 50 0,065 0,028 srebrny  -30÷100 min. 26 min. 6,0 max 20

301
Taśma aluminiowa gładka stosowana do łączenia, uszczelniania i maskowania elementów oraz warstwowych systemów 
izolacyjnych ciepłochronnych i zimnochronnych w klimatyzacji, wentylacji oraz technice cieplnej. Posiada wysoką przyczepność 
w szerokim zakresie temperaturowym (można ją aplikować w temperaturze -20°C, nie odkleja się w niskich temperaturach). 
Zapewnia ochronę przed wilgocią, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Znakomicie przylega i dopasowuje 
się na nierównych powierzchniach. Odporna na czynniki atmosferyczne (w tym UV i ozon) oraz starzenie.

Taśma aluminiowa bezprzekładkowa wzmacniana folią PET z wysokiej jakości klejem akrylowym. Stosowana do łą-
czenia, uszczelniania oraz maskowania na zewnątrz oraz wewnątrz. Doskonała do napraw w przemyśle chłodniczym, 
systemach solarnych w klimatyzacji, wentylacji oraz technice cieplnej. Taśma nie posiada przekładki, co eliminuje 
niedogodności podczas aplikacji. Wykonane na krawędziach bocznych taśmy mikro nacięcia umożliwiają łatwe po-
przeczne oddzielanie materiału, eliminując w ten sposób konieczność stosowania dodatkowych narzędzi tnących. 
Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zerwanie, a także doskonale odbija 
ciepło i promienie słoneczne. Odporna na czynniki atmosferyczne (w tym UV i ozon) oraz starzenie.

371 NIE CZEKAJ, WYPRÓBUJ JUŻ TERAZ! 

353
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Taśmy aluminiowe, laminaty - Aluminio

Wysokotemperaturowa taśma aluminiowa stosowana do łączenia izolacji cieplnej w kominkach, komorach                                     
i kanałach grzewczych, jako izolacja urządzeń grzewczych. Do stosowania jako deflektor ciepła. Używana do ekranów 
cieplnych. Stanowi osłonę termiczną w przemyśle motoryzacyjnym. Przeznaczona głównie do ochrony elementów 
narażonych na wysokie temperatury. Posiada wysoką przyczepność i odporność w szerokim zakresie temperaturowym 
(chwilowa odporność temperaturowa +200°C do 1h). Zgodna z wymogami w zakresie ognioodporności (UL, BVYS, 
R8780). Zapewnia ochronę przed wilgocią, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Znakomicie 
przylega i dopasowuje się na nierównych powierzchniach. Odporna chemicznie, na czynniki atmosferyczne (w tym 
UV i ozon) oraz starzenie.

Taśma aluminiowo-butylokauczukowa stosowana do uszczelniania połączeń kanałów w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Taśmę można pokryć farbą malarską. Zapewnia ochronę przed 
zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Natychmiast przylega i dopasowuje się na nierównych 
powierzchniach tworząc trwałą i szczelną barierę przez wodą, wilgocią i powietrzem. Odporna na rozpuszczalniki, na 
działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w tym UV i ozon). Zachowuje dobrą przyczepność w niskich 
temperaturach.

Taśma instalacyjna, samoprzylepna PCW stosowana w klimatyzacji, wentylacji oraz technice cieplnej do łączenia                                   
i uszczelniania rur i kanałów z metalu, tworzyw sztucznych. Idealna do łączenia i mocowania typowych materiałów 
izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w osłonie PCW. Łatwa w aplikacji, posiada dobrą przyczepność            
i elastyczność. Doskonała izolacja elektryczna, samogasnąca, odporna na wilgoć, chemikalia i starzenie.

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość 
ogólna 
(mm)

Grubość folii 
aluminiowej 

(mm)
Kolor

Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

339HT Folia 
aluminiowa

50 x 50,
50 x 10 0,10 0,050 srebrny  -20÷155 min. 25 min. 6,0 max 5

360-17 Folia 
aluminiowa

48 x 31, 
72 x 31 0,43 0,051 srebrny  -28÷93 min. 35,03 min. 21,88 -

422 PCW 30 x 33, 
50 x 33 0,15 - szary  0÷80 min. 15 min. 1,0 min. 150

360-17

339HT

422Instalacyjna
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Laminat aluminiowy - Aluminio 374

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Grubość ogólna 
(mm) Kolor

Temperatura
stosowania 

(°C)

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

(N/cm)

Przyczepność
do stali
(N/cm)

Wydłużenie 
przy zerwaniu

(%)

374 Laminat
aluminiowy

50 x 50, 
100 x 50, 
600 x 50

0,145 srebrny  -35÷100 min. 120 min. 8,0 min. 25

Uniwersalna samoprzylepna powłoka z laminatu aluminiowego. 4-warstwowa struktura laminatowa zachowuje 
doskonałą odporność mechaniczną na przebicie i rozdzieranie. Bardzo wysoka odporność na agresywne czynniki 
atmosferyczne (w tym UV i ozon). Zapewnia 100% paroszczelność. Stanowi alternatywne rozwiązanie do blach.                 
Cała powłoka jest lekka, łatwa do transportu i instalacji w miejscu przeznaczenia. Zastosowanie: jako ochronny płaszcz 
uszczelniający do izolacji termicznych i kriogenicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach                                                               
w klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych.

374
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Zastosowanie na przewodach o przekroju  
prostokątnym
Na przewodach (wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp.)  
o szerokości powyżej 800 mm zaleca się, aby każdy bok 
przewodu zakładać osobnym arkuszem powłoki. Dzięki 
takiemu sposobowi montażu woda spływając nie będzie 
dostawała się pod izolację (rys. 1). 

Przy izolowaniu przewodów o przekroju prostokątnym należy 
zacząć od dolnej poziomej powierzchni przenosząc zakładkę 
75 mm na boczne ściany. Kolejne izolowanie pionowych 
powierzchni z zakładką 75 mm na górną część izolowanego 
przewodu. Przy końcowym izolowaniu górnej płaszczyzny 
przewodu należy naciągnąć powłokę do krawędzi przed jej 
ucięciem. Wolne końce zagiąć i przykleić do ściany bocznej 
(rys. 2). 

Zastosowanie na rurach, okrągłych elementach  
przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych itp.
Przy izolowaniu prostych odcinków rur należy uciąć 
powłokę Aluminio 374 do żądanego rozmiaru (obwód rury) 
z uwzględnieniem zakładki 75 mm. Izolowanie każdego 
kolejnego arkusza powłoki wykonane jest poprawnie, gdy 
zakładka nachodzi na poprzedni zaizolowany arkusz. Zakładka 
pozioma powinna umożliwić swobodne spływanie wody bez 
możliwości penetracji (rys. 3). 

Aby zaizolować załamania, łuki rur, kolana należy pokryć 
otulinę termiczną powłoką z laminatu przed założeniem 
jej na rurę przewodową. Następnie po przycięciu jej na 
odpowiednie segmenty nałożyć całość na rurę przewodową 
i doszczelnić taśmą Aluminio 374 (rys. 4 i 5).

Izolowanie należy zacząć od spodu następnie przejść ku górze  
z zakładką 75 mm. Pierwsze izolowanie należy zacząć od 
powierzchni nr 1 (zaznaczonej na rysunku) pokrywając każdą 
sąsiadującą. Kolejne izolowanie powierzchni nr 2, a następnie 
powierzchni nr 3, 4 i 5 z uszczelnieniem zakładką oraz 
równym jej przycięciem do powierzchni nr 1 tak, aby osiągnąć 
dokładne i bezpieczne wykończenie (rys. 6). 

Na rurach o zmiennym przekroju należy zacząć od przyklejenia 
do powierzchni nr 1 z zakładką 75 mm na powierzchnię 
nr 2. Po wycięciu segment w kształcie powierzchni nr 2 
(pobocznica stożka ściętego) nałożyć z zakładką 75 mm na 
powierzchnię nr 1. Następnie przykryć powierzchnię 3 i 4  
z zastosowaniem zakładki (rys. 7).

W przypadku izolacji trójników należy przygotować 
odpowiedni szablon pamiętając o zostawieniu zakładki -  
25 mm. Miejsca styku izolacji w trójniku należy doszczelnić 
stosując laminat aluminiowy Aluminio 374 (rys. 8).

Kiedy pojawi się uszkodzenie upewnij się, że powierzchnia jest 
czysta i nałóż wokół uszkodzonej powierzchni arkusz powłoki  
z nakładką min. 75 mm poza obszar uszkodzenia (rys. 9).

Naprawa powłoki

Zastosowanie na przewodach o zmiennym przekroju  
poprzecznym

Nakładać na powierzchnię suchą i oczyszczoną. Izolacja 
cieplna powinna tworzyć w miarę gładką i jednolitą 
powierzchnię. Aby to osiągnąć podczas montażu izolacji 
cieplnej należy wykorzystać taśmy samoprzylepne np. Polytex 
lub Aluminio. Montaż powłoki wykonany jest prawidłowo, 
kiedy na zakładce nie występują pofałdowania i brak jest 
pęcherzy powietrza. 

Aby uzyskać dobre uszczelnienie odporne na czynniki 
atmosferyczne zaleca się stosowanie zakładki 75 mm.

Laminat aluminiowy - Aluminio 374

INSTRUKCjA INSTAlACjI

Przygotowanie powierzchni

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 5

Rys. 8

Rys. 9

zakładka
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ANTICOR Plast 703-40
Taśma ANTICOR Plast 703-40 przeznaczona jest do izolowania połączeń podziemnych instalacji uziemiających 
(skręcanych, spawanych i zgrzewanych).  Jest trwale plastyczna, zawiera inhibitory korozji, doskonale dopasowuje 
się do kształtów powierzchni. Zapewnia skuteczną barierę dla wilgoci, jest łatwa w stosowaniu również                                   
w ujemnych temperaturach.

Izolowanie uziomów fundamentowych. 
Źródło: Mały dom szkieletowy „Budowa domu szkieletowego odc. 4 Uziom parafundamentowy”.  https://www.youtube.com/watch?v=14twp1mVQqQ

CBM Technology - połączenie podziemne uziomów

System izolacji uziomów - ANTICOR Plast 703-40

Taśma ANTICOR Plast do izolowania 
połączeń podziemnych uziomu
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Taśmy ostrzegawcze, lokalizacyjne i odgradzające

Taśma ostrzegawcza z nadrukiem.
Kolor: czerwony, niebieski, żółty, brązowy, pomarańczowy.
Grubość:
•	 0,08 mm czerwona, niebieska, brązowa, pomarańczowa,
•	 0,30 mm żółta.

Szerokość: 200 mm, inne rozmiary na zamówienie.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką ze stali nierdzewnej 
(10 mm).
Kolor: czerwony, niebieski, żółty, brązowy, pomarańczowy.
Grubość: 0,08 mm.
Szerokość: 200 mm, inne rozmiary na zamówienie.

Taśma ostrzegawczo-odgradzająca.
Kolor: biało-czerwone pasy, żółto-czarne pasy.
Grubość: od 0,08 do 0,5 mm.
Szerokość: 80 mm, inne rozmiary na zamówienie.
Zastosowanie: 
•	 Do zabezpieczania i odgradzania miejsc niebezpiecznych.
•	 Do wygradzania miejsca robót znajdujących się poza jezdnią              

w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów, 
ruchu pieszych.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z nadrukiem oraz wkładką ze stali 
nierdzewnej (10 mm).
Kolor: czerwony, niebieski, żółty, brązowy, pomarańczowy.
Grubość: 0,08 mm.
Szerokość: 200 mm, inne rozmiary na zamówienie.

Zastosowanie:

•	 W gazownictwie do oznakowania przebiegu tras gazociągów.

•	 W energetyce do oznakowania przebiegu tras linii kablowych, dostępna  kolorze niebieskim (do 1 kV) oraz w kolorze czerwonym (powyżej 1 kV).
Kolorystyka oraz grubość taśm stosowanych do oznaczenia sieci energetycznych zgodna jest z normami zależnymi od napięcia znamionowego sieci. 

•	 W wodociągach i kanalizacji do oznakowania przebiegu tras sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

•	 W telekomunikacji do oznakowania i lokalizacji kabli telekomunikacyjnych.

•	 W energetyce cieplnej do oznakowania sieci cieplnej.
Uwagi:
Taśmy w kolorze żółtym produkowane są zgodnie z normą ZN-G-3002:2001, aktualizacja ST-IGG-1002:2011. 
Taśmy w kolorze pomarańczowym posiadają opinię z ZDBŁ w Warszawie. 
Taśmy o grubości  ≥ 0,3 mm posiadają opinie na zgodność z normą SEP-E-04. 
Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne powinny być ułożone minimum 30 cm nad kablem lub rurociągiem ułożonym w ziemi.

251

253

252

254

255

Taśma ostrzegawcza.
Kolor: czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy.
Grubość:
•	 0,08 mm czerwona, niebieska, żółta, pomarańczowa.
•	 0,20 mm czerwona, niebieska.
•	 0,30 mm czerwona, niebieska.
•	 0,40 mm czerwona, niebieska.
•	 0,50 mm czerwona, niebieska.

Szerokość: 200 mm, inne rozmiary na zamówienie.
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System pasów śrutujących Bristle Blaster®
Zasada działania
Czym jest Bristle Blaster®?
Bristle Blaster® to urządzenie służące do obróbki powierzchni metalowych. 
Zapewnia ono przygotowanie powierzchni porównywalnej do obróbki 
strumieniowo-ściernej,  uzyskania wymaganej chropowatości (rozwinięcia 
powierzchni) i stopnia czystości Sa 2½ ÷ Sa 3 (EN ISO 8501).
Jak działa Bristle Blaster®? 
Elementem roboczym są druty z zagiętymi, pod odpowiednim kątem
i utwardzonymi końcami. Przed kontaktem z powierzchnią są 
mechanicznie naprężane przez wałek przyśpieszający, wskutek czego 
dynamicznie uderzają w powierzchnię i natychmiast się cofają powodując 
mikrowgłębienia jak przy śrutowaniu.
Cechy wspólne obróbki przez śrutowanie i Bristle Blaster®. 
Ostre końcówki drutu uderzają w powierzchnię z energią równoważną 
energii uzyskiwanej przy śrutowaniu. Brak efektu tarcia. Obrobione 
powierzchnie wyglądają podobnie.
Własności:
•	 Usuwanie korozji i powłok ochronnych.

Oczyszczanie powierzchni do białego metalu Sa 2½ ÷ Sa 3.
•	 Polepsza właściwosci oczyszczanych powierzchni.

Wytwarzają szczątkowe naprężenia powierzchniowe zwiększające od-
porność na pękanie, zwiekszają trwałość i odporność na korozję.

•	 Profil nierównosci powierzchni po obróbce.
Od 40 do 120 mikronów.

•	 Znikome nagrzewanie obrabianej powierzchni.
Na oczyszczonej powierzchni nie ma oznak uszkodzeń termicznych.

•	 Przyjazna środowisku.
Metoda przygotowania powierzchni nie wytwarza odpadów zagraża-
jących środowisku.

•	 Ekonomiczna i łatwa technologia.
Eliminuje potrzebę stosowania kosztownych urządzeń do obróbki 
strumieniowo-ściernej.

Bristle Blaster® 
System pasów śrutujących do przygotowania powierzchni stalowych

Bristle Blaster® pneumatyczny Bristle Blaster® elektryczny

Parametry Jednostka Wartość

Prędkość obrotowa obr/min 3 500

Ciśnienie nominalne powietrza bar
6,3  

(5,2 bar dla pasów 
23/11 mm)

Zużycie powietrza L/min 500

Średnica węża zasilającego cal 3/8”

Waga kg 1,2

Parametry Jednostka Wartość

Prędkość obrotowa obr/min 3 200

Napięcie znamionowe V 240 (±10%)

Prąd znamionowy A 2 (±15%)

Waga kg 2,2
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zestawy Bristle Blaster®

Pasy śrutujące Bristle Blaster®

głowice mocujące

głowice do szybkiego montażu

Bristle Blaster® 
System pasów śrutujących do przygotowania powierzchni stalowych

Szerokość: 11 mm, 23 mm. 
Druty sprężyste ∅ 0,7 mm, specjalnie utwardzane i ukształtowane, D:115 mm.

Odlew aluminiowy

Szerokość: 11 mm, 23 mm.

Szerokość: 11 mm, 23 mm.

•	 Bristle Blaster® elektryczny - w skład zestawu wchodzi: elektryczna 
jednostka napędowa, głowica mocujaca 23 mm, wałek przyspieszający     
23 mm, 10 szt. pasów śrutujacych 23 mm, walizka plastikowa.

•	 Bristle Blaster® pneumatyczny - w skład zestawu wchodzi: pneumatyczna 
jednostka napędowa z chłodnicą powietrza, odpylacz, reduktor ciśnienia, 
tarcze mocujące 11 i 23 mm, wałki przyspieszające 11 i 23 mm, 5 szt. pasów 
śrutujących 23 mm, 5 szt. pasów śrutujących 11 mm, reduktory ciśnienia do 
pasów śrutujących 11 mm i 23 mm, walizka plastikowa.

Bristle Blaster® pneumatyczny posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczony 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa II).
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