
taśmy klejące Cello® służą zarówno do przyklejania/oklejania 
krawędzi, do pokrycia i ochrony delikatnych części  
budowlanych oraz powierzchni, jak i do zaklejania łączeń oraz 
rys/pęknięć.  
 
Samoprzylepna baza: akrylan 
 

Cello® taśmy klejące

CELLO® TAŚMY KLEJĄCE

SPecyFIkacja tecHNIcZNa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

klaSyFIkacja ogNIowa  ►spełnia fmvss 302, din 75200 
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min 
►en 45545-2: spełnione zalecenia r1 + r7 + r17, hl 3 (alu-01 + alu-04) 
►spełnia ece r-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (pur-01)

odPorNość Na temPeraturę -40°c do +150°c  
-40°c do +200°c  (Cello® alu-01)

PrZycZePNość / cPa-4.01 powłoka samoklejąca na stalowej blasze: co najmniej 20 n / 5 cm

PrZeNIkaNIe Pary wodNej / ISo 15106-3 Pokryciełączeń i przyciętych krawędzi za pomocą Cello® alu-01 zapewnia  
wysoki stopień ochrony przed przenikaniem pary wodnej na całej powierzchni.

SZcZelNość ece r-118, Załącznik 9 spełniony: materiał "odpycha" paliwa i smary (pur-01)

Zalety ►Znakomita przyczepność na różnych podłożach 
►Łatwe obklejanie, z powodu elastyczności, łatwe przycinanie na długość 
►Prosty i czysty montaż

TA
Ś

M
Y

 K
L

E
JĄ

C
E

TA
Ś

M
Y

 K
L

E
JĄ

C
E

Cello® alu-01 Cello® alu-04

Cello® vlc-01 Cello® vl-53

Cello® Pur-01
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Cello® hr 290 alg-04 oklejona taśmą Cello® alu-04 Cello® 451 oklejona taśmą Cello® vlc-01

CELLO® TAŚMY KLEJĄCE
Produkt oPIS wydłużeNIe Po ZerwaNIu / 

ISo 9073-3
wydłużenie próbki przy zerwaniu

wytrZymałość 
Na roZcIągaNIe / ISo 9073-3 
 
max. siła, mierzona podczas

rozciągania aż do zerwania

alu-01 taśma aluminiowa, gładka, srebrna, , wzmocniona
siatką dla ochrony przed rozciąganiem

ok. 4% min. 150 n

alu-04 taśma aluminiowa, gładka, srebrna, wzmocniona 
siatką dla ochrony przed rozciąganiem

ok. 2% min. 200 n

vlc-01 taśma z włókniny, czarna, wzmocniona siatką dla 
ochrony przed rozciąganiem

ok. 25% min. 50 n

vl-53 taśma z włókniny, antracytowa, wzmocniona siatką 
dla ochrony przed rozciąganiem

ok. 25% min. 400 n

pur-01 tasma z folii, czarna, wzmocniona siatka dla
ochrony przed rozciaganiem

ok. 25% min. 50 n

WYMIARY

Produkt grubość
[mm]

SZerokość
[mm]

metraż ogólNe ZaleceNIa dot. obklejaNIa 
krawędZI

alu-01 / alu-04
vlc-01 / vl-53
pur-01

0,3 ± 0,1
0,9 ± 0,1
0,3 ± 0,1

40, 50, 60, 70 ± 2 33 m / rolka grubość materiału 10 mm » taśma 40 mm 
grubość materiału 20 mm » taśma 50 mm 
grubość materiału 30 mm » taśma 60 mm 
grubość materiału 40 mm » taśma 70 mm

Inne szerokość dostępne na zapytanie.
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