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Vi-Pro® PF TAPE 

Opis produktu: 
Vi-Pro PF Tape® to dwustronna taśma na nośniku z pianki polietylenowej powleczonym 
klejem akrylowym o wysokiej odporności na ścinanie.  Wzmocniona dodatkowo warstwą folii 
EVA. Doskonale przylega do szerokiej gamy gładkich powierzchni, w tym szkła, PVC-U, 
aluminium, impregnowanego drewna, itp. Jako wysokogatunkowa taśma przeznaczona do 
stosowania w szkleniu bezpiecznym nadaje się do wklejania szyb zespolonych w ramy 
okienne. Taśma Vi-Pro PF Tape® jest odpowiednia do montażu systemu fasad 
wentylowanych oraz mocowania paneli drzwiowych. Taśma Vi-Pro PF Tape® znajduje 
szerokie zastosowanie w zakresie różnego rodzaju łączenia i montażu. 
 
Zastosowanie: 

• Klejenie paneli w systemach fasad wentylowanych na placu budowy oraz w 
zakładzie produkcji prefabrykatów 

• Wklejanie szyb zespolonych w ramy okienne  
• Klejenie paneli w procesie produkcji drzwi 
• Produkt przeznaczony do ogólnych zastosowań  
• Dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży  

 
Parametry techniczne: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ SPECYFIKACJA  
Nośnik Szara pianka z niebieską folią zabezpieczającą 
Klej Akryl o wysokiej odporności na ścinanie 
Grubość całkowita 3.00 mm-6.00 mm ± 0.20 mm (folia zabezpieczająca) 
Gęstość pianki 50 kg/m3 
Typ pianki  Sieciowana pianka  polietylenowa (PE) o zamkniętej 

strukturze komórkowej  
Kolor taśmy  3 mm czarna i biała,  

4 mm, 5 mm oraz 6 mm tylko czarny 
Temperatura nakładania  +10oC (zalecana temperatura) 
Temperatura pracy -20oC do +80oC 
Przechowywanie W temp. od +5oC do +20oC w suchym, zacienionym 

miejscu 
Okres trwałości 24 miesiące (pod warunkiem przechowywania w 

zamkniętym oryginalnym opakowaniu) 
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Dostępne wymiary rolek: 

Grubość Szerokość Długość 
3 mm 12 mm 25 m 

Inne wymiary dostępne na zamówienie 
 

Sposób użycia: 
Należy odwinąć potrzebną ilość taśmy z rolki i ostrożnie nałożyć klejącą stroną na powierzchnię 
roboczą usuwając stopniowo folię zabezpieczającą klej. Należy uważać, aby nie ściskać ani nie 
rozciągać taśmy podczas jej układania, ponieważ może to powodować działanie sił 
oddzierających skutkujące oderwaniem taśmy od podłoża.  
 
Po ułożeniu taśmy należy równomiernie docisnąć ją na całej długości za pomocą wałka, 
zaczynając od środka i przesuwając się w kierunku każdego końca, aby uniknąć rozciągania. 
 
W przypadku taśm dwustronnych ochronna folia zabezpieczająca jest usuwana dopiero 
bezpośrednio przed montażem złącza.  
 
Montaż musi zapewnić siłę niezbędną do kompresji taśmy o 20% jej pierwotnej grubości w 
przypadku zastosowań zabezpieczających i o 30%, jeśli wymagane jest uszczelnienie przed 
warunkami atmosferycznymi. Należy unikać nadmiernej kompresji.  
 
Złącze narożne można wykonać poprzez ukosowanie narożników lub ścisłe połączenie końców 
taśmy. We wszystkich przypadkach taśmy powinny być równo przycięte na długości nieco 
większej niż wymagana, aby zapewnić kompresję formowania szczelnego złącza. 
 

Zalecane warunki nakładania: 
Zalecana temperatura nakładania wynosi >10° 

 

Przechowywanie i okres przydatności: 
Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym, zacienionym 
miejscu (w temperaturze od +5°C do +20°C). Okres przydatności do użycia: 24 miesiące w 
przypadku przechowywania zgodnie z zaleceniami w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. 
Przechowywanie w wyższej temperaturze może znacznie skrócić okres przydatności do użycia. 
 

Opakowanie: 
Produkt Vi-Pro® PF Tape jest dostępny w rolkach o długości 25 m  
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Środki ostrożności: 
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na życzenie. Karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej są dostarczane w celu zapewnienia klientom 
informacji w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu oraz wymagań 
określonych obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej są regularnie aktualizowane, dlatego przed 
zastosowaniem produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty. 
Nie utylizować przez spalanie. 
 
Uwagi dla klienta: 
Wszystkie dane techniczne oparte są na wartościach średnich. Ze względu na charakter 
produkcji, wszystkie specyfikacje pianek mogą różnić się o 10%. 
Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w 
oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane 
zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. 
Klient/użytkownik winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć 
pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność 
eksploatacyjną.  Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt z chwilą wysyłki posiada właściwości 
podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu 
wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe. 
 
Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu 
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