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TAŒMY PCW

REPERO 701 SUPER
Profesjonalna, znakomitej jakoœci taœma elektroizolacyjna
PCW do zastosowañ w ekstremalnie niskich temperaturach,
równie¿ na zewn¹trz, odporna na UV, samogasn¹ca.
Spe³nia regulacjê RoHS oraz normê EN-60454.
Zastosowanie:
do uk³adów izolacyjnych œrednich i niskich napiêæ
izolacja przewodów nara¿onych na dzia³anie s³oñca, deszczu, mrozu
ochrona mechaniczna izolacji kablowych
izolacja i wi¹zkowanie przewodów kablowych w niskich temperaturach
izolowanie cewki odmagnetyzowuj¹cej

W³aœciwoœci:
mrozoodporna od -18°C
super elastyczna, samogasn¹ca
odporna na UV oraz na rozpuszczalniki i wilgoæ
gruboœæ 0,19 mm
napiêcie przebicia 9 kV

Rozmiary:*
19mm x 20m
Ka¿dy kolor: taœma foliowana pojedynczo + w s³upek po 10 szt.

Sposób nak³adania:

“Têcza”: taœma foliowana pojedynczo + w s³upek po 10 szt.

taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹
z odpowiednim naprê¿eniem w temp. od -18°C do +80°C

200 szt. w kartonie (20 kpl.)

Kolory:
czarny

czerwony

br¹zowy

¿ó³ty

szary

niebieski

zielony

bia³y

fioletowy

¿ó³to-zielony

REPERO 711 E
Profesjonalna, wysokiej jakoœci taœma PCW, wodoodporna, samogasn¹ca, do 600V.
Spe³nia regulacjê RoHS oraz normê EN-60454.
Zastosowanie:
do uk³adów izolacyjnych œrednich i niskich napiêæ
izolacja i wi¹zkowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji

W³aœciwoœci:
noœnik z PCW, gruboœæ 0,13 mm
samogasn¹ca, elastyczna, odporna na rozpuszczalniki i wilgoæ

Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z odpowiednim naprê¿eniem
w temperaturze od -10°C do +85°C

Rozmiary:*
15mm x 10m

19mm x 20m

25mm x 20m

Ka¿dy kolor: taœma foliowana pojedynczo + w s³upek po 10 szt.
“Têcza”: taœma foliowana pojedynczo + w s³upek po 10 szt.
200 szt. w kartonie (20 kpl.)

50mm x 20m

Ka¿dy kolor foliowany pojedynczo
100 szt. w kartonie

50 szt. w kartonie

Kolory:
czarny

czerwony

br¹zowy

¿ó³ty

szary

niebieski

zielony

bia³y

fioletowy

¿ó³to-zielony
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Taœmy samowulkanizuj¹ce

REPERO 721 E
Taœma elektroizolacyjna samowulkanizuj¹ca z przek³adk¹,
trójwarstwowa, zbrojona foli¹. Spe³nia wymogi normy PN-88/E-4405
Zastosowanie:
izolacja oraz naprawa uszkodzonych izolacji, po³¹czeñ kabli
do uk³adów izolacyjnych œrednich i niskich napiêæ
ochrona mechaniczna kabli w miejscach nara¿onych na uszkodzenie

W³aœciwoœci:
œwietna przyczepnoœæ miêdzywarstwowa, wulkanizuje siê na powierzchni kabla tworz¹c szczeln¹
warstwê ochronn¹, temp. stosowania -35°C do +85°C, odporna na UV, mo¿e byæ stosowana pod ziemi¹
gruboœæ ca³kowita 0,54mm

Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z naci¹giem zapewniaj¹cym dobre naprê¿enie

Rozmiary:*

Kolory:

19mm x 3m

19mm x 7m

25mm x 7m

czarny (niebieska przek³adka)

50mm x 7m

Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹
200 szt. w kartonie 120 szt. w kartonie
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96 szt. w kartonie

48 szt. w kartonie
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REPERO 722 E
Super plastyczna elektroizolacyjna taœma samowulkanizuj¹ca z przek³adk¹
Zastosowanie:
izolacja oraz naprawa uszkodzonych izolacji, po³¹czeñ kabli, izolacja muf kablowych

W³aœciwoœci:
bardzo miêkka, plastyczna - znakomicie uk³adaj¹ca siê taœma
temp. stosowania -20°C do +50°C

Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z odpowiednim naci¹giem

Rozmiary:*

Kolory:

19mmKABLOWA
x 3m
25mm
FOLIA
751 x 3m

czarny (¿ó³ta przek³adka)

Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹
120 szt. w kartonie

96 szt. w kartonie

Taœmy ochrony mechanicznej

REPERO 733 P

Taœma elektroizolacyjna, ochronna, odporna na œcieranie
i warunki atmosferyczne. Spe³nia wymogi normy PN-88/E-4405

Zastosowanie:
izolacja i wi¹zkowanie uk³adów izolacyjnych œrednich i niskich napiêæ,
zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym
W³aœciwoœci:
wytrzyma³oœæ elektryczna 40kV, temp. stosowania -30°C do +85°C
gruboœæ ca³kowita 1,02mm
Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹ i such¹; aplikowaæ z naci¹giem z zak³adk¹ 50%
Rozmiary:*

19mm x 2,5m

Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹

200 szt. w kartonie

Kolory:
czarny (szara przek³adka)
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Taœmy monterskie

REPERO 735 INDUSTRY
Samoprzylepna taœma poliestrowa wysokiej jakoœci
Zastosowanie:

wi¹zkowanie i ³¹czenie przewodów (przemys³ motoryzacyjny)
wyg³uszanie kabli, przewodów i innych elementów maszyn
alternatywa dla taœm materia³owych

W³aœciwoœci:
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dobrze wyg³uszaj¹ca dziêki miêkkiej warstwie zewnêtrznej
stabilna w niskich i wysokich temperaturach (certyfikat temperaturowy VW)
odporna na rozpuszczalniki, wilgoæ i procesy gnilne
odporna na œcieranie
niestarzej¹cy siê klej
elastyczna, ³atwa w aplikacji (nie wymaga narzêdzi tn¹cych)
gruboœæ 0,30 mm

Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ z niewielkim naci¹giem na czyst¹ i such¹ powierzchniê

Rozmiary:
19mm x 20m

25mm x 20m

Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹

120 szt. w kartonie

96 szt. w kartonie

Kolory:
czarny

REPERO 734 MONTERSKA

Samoprzylepna taœma parciana wysokiej jakoœci
Zastosowanie:

wi¹zkowanie, izolacja i ³¹czenie przewodów (przemys³ motoryzacyjny)
alternatywa dla taœm niemateria³owych

W³aœciwoœci:

odporna na starzenie, rozpuszczalniki i wilgoæ
odporna na wysokie i niskie temperatury (certyfikat temperaturowy VW)
du¿a si³a przyczepnoœci
elastyczna, ³atwa w aplikacji (nie wymaga narzêdzi tn¹cych)
gruboœæ 0,25 mm

Sposób nak³adania:
taœmê nak³adaæ z niewielkim naci¹giem na czyst¹ i such¹ powierzchniê

Rozmiary*:
19mm x 20m

200 szt. w kartonie
Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹

Kolory:
czarny

REPERO BOX

REPERO BOX

Uniwersalny, podrêczny zestaw naprawczy
Zastosowanie:
naprawa i izolowanie kabli i przewodów oraz inne prace

Zawartoœæ zestawu:
REPERO 701 SUPER 15mm x 10m
ELEGOR 721 E 19mm x 7m
ELEGOR 733 P 19mm x 2,5m
UNIGOR 802 P 19mm x 9m
Atagor Mastic - uszczelniaj¹ca masa butylowa 3x60x150mm
Chusteczka czyszcz¹ca
Tkanina œcierna
No¿yk monterski
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TAŒMY TECHNICZNE

REPERO 802 P

Profesjonalna taœma techniczna na tkaninie
Zastosowanie:
wi¹zkowanie przewodów i zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi
maskowanie powierzchni i wyznaczanie tras komunikacyjnych

W³aœciwoœci:
wodoodporna, wytrzyma³a na rozci¹ganie, wzmocniona tkanin¹ bawe³niano-poliestrow¹

Sposób nak³adania:
taœmê kleiæ do powierzchni czystej, suchej, odt³uszczonej

Rozmiary:*
19mm x 9m

48mm x 9m

48mm x 25m

48mm x 50m

Taœma foliowana pojedynczo z etykiet¹
200 szt.
w kartonie

42 szt.
w kartonie

54 szt.
w kartonie

24 szt.
w kartonie

Kolory:
czarny

srebrny

czerwony

niebieski

¿ó³ty

zielony

FOLIE KABLOWE

FOLIA KABLOWA 751
Zastosowanie:
oznaczanie tras kabli oraz ruroci¹gów w ziemi, dostêpne równie¿ z metalow¹ wk³adk¹

Kolory:
pomarañczowy

- do oznaczania tras kabli telekomunikacyjnych

niebieski

- przeznaczony do kabli niskiego napiêcia (do 1kV) oraz do sieci wodnych

czerwony

- przeznaczony do kabli wysokiego napiêcia (powy¿ej 1kV)
oraz do sieci grzewczych

¿ó³ty

- przeznaczony do sieci gazowych

Rozmiary:*
200mm x 100m

400mm x 100m

10 szt. w kartonie

10 szt. w kartonie
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TAŒMY OSTRZEGAWCZE

TAŒMY OSTRZEGAWCZE

Zastosowanie:
oznaczanie obejœæ, zabezpieczanie wykopów, miejsc niebezpiecznych, bez kleju

Rozmiary:*
80mm x 100m

30 szt. w kartonie

Kolory:
¿ó³to-czarny

- Taœma ostrzegawcza 761

bia³o-czerwony

- Taœma ostrzegawcza 762

* Inne rozmiary na zamówienie
www.atagor.pl
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Kraków: ul. W³. ¯eleñskiego 70/6, 31-353 Kraków, tel./fax: +48 12 626 36 75, +48 12 626 36 74, e-mail: krakow@atagor.pl
Poznañ: ul. Niepodleg³oœci 11b, 62-030 Poznañ-Luboñ, tel.: +48 61 624 37 66, fax:+48 61 893 30 23, e-mail: poznan@atagor.pl
Warszawa: ul. Sêkociñska 38, Wolica k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn, tel.: +48 22 497 18 66, fax:+48 22 497 18 67, e-mail: warszawa@atagor.pl
W³oc³awek: ul. Wronia 1a, 87-800 W³oc³awek, tel.: +48 54 426 94 98, fax:+48 22 421 00 84, e-mail: wloclawek@atagor.pl
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