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NAPRAWA LUSTERKA, 
zdERzAKA, WLEWU PALiWA
Taśma  111, 118  

zAbEzPiEczENiE PRzEciWWiLgocioWE
puszek w zewnętrznych i podziemnych

instalacjach elektrycznych
- oświetlenie ogrodowe

Masa Anticor Seal 511

izolacja i ochrona
przewodów elektrycznych

w  trudno dostępnych miejscach
Taśma  550  

zaBezpieczenie śliskich nawierzchni
Taśma antypoślizgowa 580

izoLoWANiE KAbLi
Taśmy 

taśma do izolowania podziemnych 
poŁĄczeŃ instalacji uziemiajĄcej

System Anticor Plast

zAbEzPiEczENiE TERENU
Taśma ostrzegawcza  
biało-czerwona 255

poŁĄczenie koŁnierzowe
System Anticor Plast

lokalizacja rurociĄgu 
Folia oznacznikowa

251, 253 

przewód kominowy
Taśma Aluminio  

 339HT

mocowanie Bez wkrętów i gwoździ
listew, taBlic, skrzynek na listy

 Taśma  560  

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

komin, rynna
Taśmy                       360-17

kanaŁ wentylacyjny  
zewnętrzny

                        374, 360-17

Przykłady zastosowania naszych produktów
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Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

Dwustronnie przylepna taśma montażowa (piankowa PE) 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 itp.

Cechy i zalety:
•	 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,
•	 wysoka początkowa siła klejenia przy małym nacisku,
•	 siła klejenia nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji,
•	 wysoka siła klejenia również na podłożach o niskiej energii powierzchniowej,
•	 odporna na wilgoć,
•	 wysoka statyczna odporność na ścinanie. 

Stosowanie/ uwagi: Nakładaj na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń. 
Przed montażem upewnij się czy powierzchnia, do której mocowany będzie przedmiot, jest w stanie utrzymać jego 
ciężar. Wyczyść powierzchnię alkoholem, odtłuść. Przyklej paski taśmy wzdłużnie - pionowo na tylną stronę 
przedmiotu. Mocno dociśnij, usuń przekładkę. Nie dotykaj powierzchni klejącej. Dociśnij przedmiot do powierzchni 
mocowania.

560

550 N O W O Ś Ć !

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa ANTI-SLIP do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, odporna na ścieranie 
i warunki atmosferyczne. Taśma posiada mocny, szybko przywierający klej zabezpieczony przekładką z papieru 
silikonowego. Taśma charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszelkiego rodzaju powierzchni, np.: malowane 
drewno, metal, beton, asfalt, ceramika czy nawet włókno szklane.

Zastosowanie taśmy antypoślizgowej wpływa na poprawę bezpieczeństwa zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się na 
wszelkiego rodzaju śliskich nawierzchniach. Najczęściej przeznaczonymi miejscami, gdzie z powodzeniem możemy 
użyć taśmy antypoślizgowej są: klatki schodowe, wejścia do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, obiekty rekreacyjno-sportowe, ciężki sprzęt przemysłowy, rampy, 
podjazdy, samochody ciężarowe, przyczepy i inne miejsca w których należy zadbać o bezpieczeństwo związane  
z utratą przyczepności.

580

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 - 300

560 Pianka
poliolefinowa

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

1,1 biały -40÷70 - 10,8 -

580 PCW 25 x 3, 25 x 18,3, 
50 x 3, 50 x 18,3 0,8 żółty, czarn 10÷23 - - -

Samowulkanizująca, silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Pierwotnie opracowana do celów wojskowych, została 
przetestowania w ekstremalnych warunkach i środowiskach. 
Zastosowanie:
•	 do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli  

i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych itp.,
•	 doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, 

pomp wodnych itp.,
•	 zatrzymywanie wody pod ciśnieniem - wytrzymałość 8 bar (przy nawoju 5 warstw z zakładką 50%),
•	 do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych,
•	 w motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp).
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111

151

Taśmy techniczne - uniwersalne Polytex®

Taśma winylowa, wzmacniana tkaniną, matowa, dla scenografów. Nie odbija refleksów światła, wodoodporna, 
superwytrzymała, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością. Zastosowanie: podstawowa taśma dla 
scenografa i dekoratora. Owijanie, wiązkowanie, mocowanie kabli, elementów metalowych i plastikowych. Ochrona 
i mocowanie okablowania elektrycznego i dźwiękowego. Osłona i maskowanie kabli oraz elementów błyszczących 
na scenach, estradach. Ochrona przed  zanieczyszczeniami i wilgocią kaset filmowych, osprzętu filmowego na planie, 
instalacji kablowych oraz sprzętu na koncertach. Zabezpieczenie wszelkich przedmiotów w transporcie, naprawa 
grzbietów książek, foteli samochodowych itp. 

* Inne rozmiary pod indywidualne zapytanie.

Profesjonalna taśma o szerokim zakresie stosowania. Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, 
naprawianie, wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Łączenie  
i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

100

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 0,15
 szary, 

niebieski, 
czerwony, 

czarny, biały
 -20÷60 min. 24 min. 6,0 max 12

111
Folia PE 

wzmacniana tkaniną 
bawełniano-poliestrową

48 x 50,
48 x 25,  
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,
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 -

Profesjonalna taśma o różnorodnym zastosowaniu. Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, 
wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Oznakowanie na posadzkach hal 
fabrycznych, tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa itp. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie 
przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Uniwersalna taśma, o szerokim zakresie stosowania. Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, 
naprawianie, wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Łączenie i uszczelnianie 
izolacji termicznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Taśmy unIwersalne  nIe wymaga ją prz yrz ądów TnąC yCH.

118
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Taśmy aluminiowe, laminaty - Aluminio

Taśma aluminiowa, wzmacniana siatką z włókna szklanego, stosowana do łączenia mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem 
aluminiowym. Zapewnia 100% paroszczelności, wysoką wytrzymałość mechaniczną i dobrą przyczepność do 
nieregularnych powierzchni.

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

0,065 0,025 srebrny  -30÷120 min. 18 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  -30÷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. 4,8 min 4,8

353

301
Aluminiowa taśma uszczelniająca  i maskująca, stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej. Nie odkleja się 
w niskich temperaturach. Dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni.

Bezprzekładkowa taśma aluminiowa wzmacniana folią PET z wysokiej jakości klejem akrylowym. Zapewnia wysoką  
odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zerwanie. Stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej do 
łączenia, uszczelniania oraz maskowania na zewnątrz oraz wewnątrz, doskonała do napraw w przemyśle chłodniczym, do 
mocowania rur miedzianych w chłodnictwie, do łączenia elementów odblaskowych w systemach solarnych.

371
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Taśmy aluminiowe, laminaty - Aluminio

Wysokotemperaturowa taśma aluminiowa do łączenia izolacji cieplnej w kominkach, komorach i kanałach grzewczych. 
Używana do ekranów cieplnych. Stanowi osłonę termiczną w przemyśle samochodowym.  Do ochrony elementów 
narażonych  na wysokie temperatury.

Taśma aluminiowo-butylokauczukowa do uszczelniania rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku oraz połączeń metal-szkło. Posiada wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.  
Taśmę można pokryć farbą malarską.

Zastosowanie: łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz tworzyw sztucznych, łączenie i mocowanie typowych 
materiałów izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w płaszczu PCW.

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 0,09 0,05 srebrny  -20÷155 min. 25 min. 6,0 -

360-17 Folia 
aluminiowa

48 x 31, 
72 x 31 0,43 0,05 srebrny  -40÷105 min. 35,03 min. 21,9 -

422 PCW 30 x 33, 
50 x 33 0,15 - szary  -10÷105 min. 13 min. 1,0 min. 100

360-17

339HT

422Instalacyjna
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Laminat aluminiowy - Aluminio 374

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

(%)

374 Laminat
aluminiowy

50 x 50, 
100 x 50, 
600 x 50

0,16 - srebrny  -30÷100 min. 120 min. 6,0 min. 25

Uniwersalna samoprzylepna powłoka z laminatu aluminiowego. 4-warstwowa struktura laminatowa zachowuje dobrą 
odporność mechaniczną na przebicie i rozdzieranie. Bardzo wysoka odporność na agresywne czynniki atmosferyczne. 
Wysoce odporna na UV i ozon. Zapewnia 100% paroszczelność.

Zastosowanie: 

•	 jako ochronny płaszcz na powłoki antykorozyjne rurociągów stalowych, 
•	 jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych 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 80 cm 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 zamocować 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

zakładkazakładkazakładka
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200 premIum

211

202 superFlex

160

222-pIB

277

Taśmy elektrotechniczne - ELECTRIX® do niskich napięć

Taśma tkaninowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz zerwanie. Posiada dobrą przyczepność do nieregularnych 
powierzchni. Szeroki zakres temperaturowy pracy ciągłej. Zastosowanie: idealna do izolacji wiązek przewodów 
samochodowych, ochrony mechanicznej przewodów  w trudnych warunkach, wiązkowania kabli i przewodów.

Taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, na bazie kauczuku poliizobutylenowego, odporna na wyładowania koronowe, 
wilgoć, starzenie i warunki atmosferyczne w tym działanie UV i ozonu. Wodoodporna, nakładana z naciągiem wydłużającym 
minimum 100%. Zastosowanie: idealna do izolowania bardzo cienkich przewodów w trudno dostępnych miejscach.

Taśma elektroizolacyjna z włókna szklanego z klejem termoaktywnym. Odporna na rozciąganie, 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.

Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy, bardzo elastyczna, odporna na wpływy atmosferyczne, ścieranie, wilgoć, 
kwasy, UV, starzenie, samogasnąca. Dostępna w 5 kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacje i wiązkowanie 
przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

Taśma elektroizolacyjna PCW, wodoodporna, samogasnąca. Dostępna w 10 różnych kolorach oraz w zestawach „tęcza”. 
Zastosowanie: izolacja i wiązkowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, oznaczanie przewodów kolorami.

Typ Rodzaj 
nośnika

Rozmiar 
(mm x m)

Gr.
ogólna 
(mm)

Kolor
Wytrzymałość
dielektryczna 

(kV/mm)

Napięcie
przebicia 

(kV)

Temp.
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. 7,0  -18÷105 min. 26 min. 1,8 min. 220

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. 600

160
Tkanina na 

bazie włókna 
wiskozowego

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. 1,8 max 5

Taśma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM, samogasnąca, mrozoodporna, wodoodporna, odporna na UV, ozon, wysoce 
odporna na oleje, kwasy i zasady, bardzo elastyczna. Dostępna w 5 kolorach oraz w zestawach „tęcza”.  Zastosowanie: izolacje  
i wiązkowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.
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anTICOr seal 511
Syntetyczna masa uszczelniająca puszki w zewnętrznych 
i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, 
przewody w peszlach i rurach ochronnych itp.

Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511

Cechy i zalety: 
•	 zawsze plastyczna, wiskoelastyczna masa uszczelniająca,
•	 nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje),
•	 100% wodoszczelności,
•	 szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody i wilgoci,
•	 bardzo dobre 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,
•	 łatwa i szybka aplikacja,
•	 nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska (Atest PZH),
•	 szeroki zakres temperatur: -15÷50oC,
•	 opakowanie: kartusz 310 ml,
•	 aplikacja za pomocą pistoletu.

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

Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511

zawsze plastyczna, wiskoelastyczna masa uszczelniająca,
nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje),

szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody i wilgoci,
bardzo dobre właściwości dielektryczne,

 Ωm (EN-06043-1, IEC 60250),
wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, ceramicznych, metalowych oraz z tworzyw 

nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska (Atest PZH),

Przed zastosowaniem masę należy 
podgrzać do temperatury: 30÷40oC.

100% wodoszczelności
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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, zmiany warunków atmosferycznych, UV i 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 wpływy 
atmosferyczne, ścieranie, wilgoć, kwasy, korozję, UV i 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, UV, 
ozon, wpływy atmosferyczne.  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 ozon, rozpuszczalniki, UV, wilgoć, 
warunki atmosferyczne, krótkotrwałą temperaturę 130°C. Wysoka 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)

Temp.
stosowania 

(°C)

Wytrzy-
małość 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 -  do 90 min. 21 min. 750

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

BIsHOp

BIsHOp

BIsHOp
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anTICOr plast

Taśmy oznacznikowe

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów  i podziemnych kabli energetycznych.  
Kolor: żółty, niebieski, czerwony.  
Grubość: 0,08 mm, 0,20 mm, 0,30 mm,  0,40 mm, 0,50 mm.  
Szerokość: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm.

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów lub podziemnych kabli energetycznch  z napisem: GAZ, WODOCIĄG, 
KANALIZACJA,  KABEL ŚWIATŁOWODOWY. 
Kolor:  żółty, niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy.  
Szerokość: 20 cm.

Taśma lokalizacyjna do tras rurociągów PE i podziemnych kabli energetycznych  z wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm). 
Kolor:   żółty, niebieski, brązowy,  czerwony, pomarańczowy.  
Szerokość: 20 cm.

Taśma ostrzegawcza do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych.  
Kolor: biało-czerwony, żółto-czarny.  
Szerokość: 8 cm, 10 cm.

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

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów i podziemnych kabli energetycznych z napisem i wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm). 
Kolor:   żółty, niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy.  
Szerokość: 20 cm.

System izolacji uziomów - ANTICOR Plast

251

253

252

254

255

System uziemień - 
energetyka

System uziemień - 
telekomunikacja

Taśma ANTICOR Plast do izolowania 
połączeń podziemnych uziomu
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Bristle Blaster®
Własności:
•	 Usuwanie korozji i powłok ochronnych. 

Oczyszczanie powierzchni do białego metalu.
•	 Polepsza właściwości oczyszczanych powierzchni. 

Minimalne naprężenia powierzchniowe nie wytwarzają mikropęknięć,  
co zwiększa trwałość oraz odporność na korozję.

•	 Wysokość nierówności 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  
zagrażających 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

Prędkość obrotowa
(obr/min)

Ciśnienie nominalne 
powietrza

(bar)
Zużycie powietrza

(L/min)
Średnica węża zasilającego

(cal)
Waga
(kg)

3 500 6,3  
(5.2 bar dla pasów 23/11 mm) 500 3/8” 1,2

Prędkość obrotowa
(obr/min)

Napięcie znamionowe
(V)

Prąd znamionowy
(A)

Waga
(kg)

3 200 240 (±10%) 2 (±15%) 2,2

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

Szerokość: 11 mm, 23 mm.

Szerokość: 11 mm, 23 mm.

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

•	 Bristle Blaster® pneumatyczny - w skład zestawu wchodzi: pneumatyczna 
jednostka napędowa z chłodnicą powietrza, tłumikiem hałasu  i odpylaczem, 
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.
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- 60°C

+ 260°C

8 bar

TESTOWANA W EKSTREMALNyCH WARUNKACH

- 60°C

260°C

EKSTREMALNyCH WARUNKACH

N O W O Ś Ć !
ELASTyCZNOŚĆ I SIłA

Naprawcza taśma silikonowa Polytex 550


