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Taśma jednostronnie klejąca 3710 typu Duct Tape na nośniku tkaninowym posiada bardzo 

mocny syntetyczny klej kauczukowy.  Nośnik ten zapewnia doskonałe odbijanie ciepła oraz 

promieniowania świetlnego. Taśma 3710 charakteryzuje się niskim współczynnikiem 

przenikalności pary wodnej, co czyni ją doskonałą barierą pary wodnej. Posiada szerokie 

zastosowanie w wielu obszarach, np. prace naprawcze, montaż różnego rodzaju elementów w 

przemyśle meblarskim, budowlanym, izolacja kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp.  

          
 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                          

 

Nośnik                                                            Tkaninowy 

Klej                                       Kauczuk syntetyczny 

Przekładka                                                                             Nie dotyczy 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE                                          

 

Grubość                                                                                   ~ 0,17 [mm] 

Kolor                                                              Srebrny 

Temperatura pracy                                                           -20°C do + 80°C 

Siła przylegania (przyczepność)       15 N / 25mm 

Wytrzymałość na rozciąganie  75 N / 25mm 

Temperatura aplikacji                                           +10°C do +40°C 

Okres przechowywania w temperaturze  

21°C oraz względnej wilgotności 50%                        

12 miesięcy 

 

ROZMIAR 

 

Długość                                                           50[m]  

Szerokość                                                                              48 [mm] 

 

 

   

  

         ZALECENIA  

 

         Optymalna zalecana temperatura aplikacji taśmy wynosi około +21°C. W niższych    

         temperaturach zmniejsza się elastyczność oraz początkowa przyczepność taśmy.  

 

 3710 Taśma jednostronnie klejąca typu Duct Tape  

 wzmocniona tkaniną 
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         Nie zalecany jest montaż poniżej 10°C. 
 

         Klejone elementy muszą być suche i czyste. Do czyszczenia klejonych powierzchni należy użyć  

         dedykowanych środków chemicznych typu CLEANER.  

 

         Klejony element należy równomiernie docisnąć siłą rąk, używając wałka lub innego elementu     

         dociskowego. Preferowana siła docisku wynosi około 10N/cm².  

          

 

         Taśmy należy magazynować w pozycji poziomej, w suchym pomieszczeniu o temperaturze  

         około 21ºC oraz wilgotności około 50%. Przestrzeganie powyższych warunków  

         przechowywania gwarantuje przydatność taśm minimum przez 1 rok. 
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