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Karta Techniczna wyrobu 
Edycja: 2017/07/27 

 
1. Nazwa wyrobu:   

Taśma uniuwersalna DUCT (B870001, B870002, B870003, B870004, B870005, B870006, B870004C, 
B870005C, B870006C, B870004N, B870006N) 

  
2. Przeznaczenie produktu:  

Taśma klejąca ogólnego zastosowania, odpowiednio przykleja się do powierzchni gładkich i 
chropowatych tj. stal nierdzewna, polietylen, szkło, lub drewno. Stosowania w aplikacjach 
związanych z naprawianiem, zaklejaniem, mocowaniem. W branży instalacyjnej sprawdza się w 
klejeniu izolacji polietylenowych.  
 

3. Charakterystyka wyrobu:  
 - materiał / nośnik:     tkanina powlekana PE 
 - grubość całkowita [µm]:   150  
 - klej:      kauczuk syntetyczny 
 - kolor:      szary, czerwony, niebieski 
 - przyczepność do stali [N/25mm]  17.5 
 - test toczącej się kulki [cm]   <1 

- wytrzymałość na temperaturę   od -100C do 750C  
 
4. Sposób użycia: 

Zgodnie z przeznaczeniem 
 

5. Opakowania handlowe: 
        - (B870001) rolka szara: szerkość 38mm / długość 10yd / karton zbiorczy 48szt.  
        - (B870002) rolka szara: szerkość 38mm / długość 25yd / karton zbiorczy 48szt.  
        - (B870003) rolka szara: szerkość 38mm / długość 50yd / karton zbiorczy 32szt.  
 - (B870004) rolka szara: szerkość 48mm / długość 10yd / karton zbiorczy 36szt.  
        - (B870005) rolka szara: szerkość 48mm / długość 25yd / karton zbiorczy 36szt.  
        - (B870006) rolka szara: szerkość 48mm / długość 50yd / karton zbiorczy 24szt.  
 - (B870004C) rolka czerwona: szerkość 48mm / długość 10yd / karton zbiorczy 36szt.  
        - (B870005C) rolka czerwona: szerkość 48mm / długość 25yd / karton zbiorczy 36szt.  
        - (B870006C) rolka czerwona: szerkość 48mm / długość 50yd / karton zbiorczy 24szt.  
 - (B870004N) rolka niebieska: szerkość 48mm / długość 10yd / karton zbiorczy 36szt.  
        - (B870006N) rolka niebieska: szerkość 48mm / długość 50yd / karton zbiorczy 24szt.  
 
6. Środki ostrożności: 

Nie dotyczy 
 

7. Dokumenty / atesty:  
Nie dotyczy 

 
8. Spełnia wymagania norm: 

Nie dotyczy 
 
9. Termin przydatności: 

Nie dotyczy 


