
Taśma plombująca na folie stretch

Charakterystyka:
- taśma plombująca zachowuje się jak każda taśma pakowa jednak posiada dodatkowe 
właściwości zabezpieczające, każda próba otwarcia tego zamknięcia powoduje powstanie 
trwałych śladów widocznych po ponownym zaklejeniu
- po naklejeniu i próbie odrywania zarówno na taśmie, jak i na powierzchni na której była 
naklejona pojawia się napis: OPENED VOID co jest dowodem prób otwierania opakowania 
- jedyna taśma plombująca dostępna na rynku, która zachowuje swoje właściwości 
na folii stretch oraz jest odporna na niskie temperatury
- taśma jest w kolorze czerwonym lub niebieskim ze stałym nadrukiem SECURITY TAPE

Zastosowanie: 
- dzięki swojej charakterystyce taśma plombująca polecana jest szczególnie do zamykania 
rożnego rodzaju opakowań kartonowych, paletowych, kopert/torebek foliowych, papierowych o 
cennej lub poufnej zawartości. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak: branża 
elektroniczna, kosmetyczna, farmaceutyczna, spożywcza, motoryzacyjna, alkohole, wyroby 
tytoniowe

DANE TECHNICZNE
• Materiał nośnika: PET
• Typ substancji klejącej: Hot Melt
• Grubość całkowita: 0.075~0.085mm
• Wymiary rolki: 5 cm x 50 m 
• Przylepność :
- oddzieranie 90°: 0.20~0.98 N/2,5 cm
• Siła kleju: 1.0kg/2.5cm*2.5cm
• Siła kleju przy temperaturze 60℃: 0.5kg/2.5cm*2.5cm
• Odporna na temperature w zakresie -40 ~ 50℃ ; odporna na zamrażanie 

WARUNKI STOSOWANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU.
Aplikowanie taśmy plombującej winno odbywać się w warunkach produkcyjnych w 
temperaturze + 10 do +35 °C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70 %.
W czasie transportu i przechowywania taśma a także wyroby, na których jest zastosowana nie 
mogą być długotrwale narażone na temperaturę wyższą niż+60°C. 
Taśma i wyroby, na których jest zastosowana należy przechowywać w temperaturze do +40ºC 
z dala od źródeł ciepła. Jeżeli taśma przechowywana była w temperaturze niższej niż +10ºC, to 
przed użyciem (aplikacją produkcyjną) musi leżakować w odpowiednio ciepłym pomieszczeniu. 
Chronić przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI
Okres przydatności do stosowania taśmy plombującej z zachowaniem własności wynosi 12 
miesięcy, (przy zachowaniu wyżej podanych warunków).

PAKOWANIE
Jeden karton- 48 rolek
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