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Informacja techniczna  
Informacje ogólne: 
 
Numer artykułu: 9067xx (906709, 906712) 
 
Nazwa: Taśma Colad do uszczelniania spoin 
                    
 
 
  

 

 
Specyfikacja:  
Taśma do uszczelniania spoin to wzmocniona taśma akrylowa z klejem akrylowym o wysokiej przyczepności 
i wytrzymałości na ścinanie. Zapewnia doskonałą odporność na rozpuszczalniki, chemikalia, promieniowanie UV 
i ciepło, dzięki czemu bezpiecznie wiąże się z wieloma różnymi podłożami. Dwa warianty — 9 mm i 12 mm 
— zapewniają idealne uszczelnienie. Idealna do renowacji starszych spoin i/lub przygotowywania samochodowych 
drzwi i profilów kątowych do lakierowania.  
 
Oszczędzająca czas metoda nakładania spoin uszczelniających na drzwi i profile kątowe samochodów osobowych, 
ciężarowych i kamperów. Zastąp stare spoiny nową spoiną. Oszczędność czasu: wystarczy nałożyć nową spoinę 
w wybranym miejscu, nanieść lakier, osuszyć go i gotowe!  
 
Cechy i korzyści: 

• Idealna do odnowy spoin drzwi i profilów kątowych w samochodach 
• Łatwa w użyciu i nakładaniu 
• Możliwość natychmiastowego lakierowania — nie jest potrzebny środek poprawiający przyczepność  
• Oszczędność czasu w porównaniu z ciekłymi środkami uszczelniającymi 
• Doskonała odporność na rozpuszczalniki, chemikalia, promieniowanie UV i ciepło  
• Płaski profil sprawia, że bardzo dobrze przylega do wszystkich gładkich powierzchni i można ją łatwo 

dopasować 
• Elastyczna w montażu na drzwiach i profilach kątowych 
• Łatwy demontaż bez pozostawiania śladów 

 
Zastosowanie: 
Aby zyskać trwałe uszczelnienie, produkt można nakładać między łączeniami. Nakładać na przygotowaną 
i odtłuszczoną powierzchnię. Po nałożeniu natychmiast usunąć warstwę ochronną, aby móc od razu rozpocząć 
lakierowanie. Nie ma potrzeby przygotowywania powierzchni taśmy na warstwę podkładową.  
 
Specyfikacja techniczna: 

Kolor Biały 
Długość rolki 9 m 
Średnica rolki (Ø) 14 cm 
Szerokość rolki 906709: 9 mm 

906712: 12 mm  
Waga rolki 906709: 100 g 

906712: 131 g 
Jednostka 
opakowania 

906709: Na 1 rolka / 140 rolek w 1 pudełku 
906712: Na 1 rolka / 100 rolek w 1 pudełku 

Przechowywanie Preferowana temperatura: 20–25 stopni 
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Okres przydatności do 
użycia 

Rok od daty otrzymania, w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności względnej 
50%. 

 

Właściwości fizyczne: 
 
Nośnik: Warstwa bazowa z pianki akrylowej w przezroczystym nośniku  
Warstwa ochronna: Papier Kraft  
Klej: Akryl o wysokiej przyczepności (na bazie rozpuszczalnika)  
Grubość: 0.5 mm i 1 mm (+/–0.05 mm)  
Szerokość: 9 mm i 12 mm (+/–1 mm)  
Długość 9 m (+/–0.1 m) 
 
Warstwa antyadhezyjna 
 

 
Nośnik akrylowy            Klej 
 
Właściwości użytkowe: 
 
Wytrzymałość na zdzieranie: PSTC-3 2.8 kg/25 mm  
Przyczepność przy ścinaniu: PSTC-7 przez 72 godziny przy 2 kg na 25 mm x 25 mm w 25°C  
Wytrzymałość na rozciąganie Powyżej 50 kg/25 mm x 25 mm  
Odporność cieplna: PSTC-9 przez 24 godziny przy 1 kg na 25 mm x 25 mm w 80°C  
Temperatura robocza: –40°C do 170°C  
Temperatura aplikacji: od –10°C do 150°C 
 
Powiązane produkty Colad: 
 
Numer artykułu: 53200x – Nazwa: Rękawice poliestrowe do prac przygotowawczych 
 
Często zadawane pytania (faq): 
 
1. Czy przed lakierowaniem potrzebny jest promotor adhezji? 
Nie, lakierowanie można rozpocząć od razu. 
 
2. Jak usunąć taśmę uszczelniającą? 
Wystarczy rozciągnąć taśmę i ją zdjąć. 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa pracy 
i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie www.colad.co. Zapoznanie się 
z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży 
i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/
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