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PALIMEX® 880/855 

Dwutaśmowy system do trwałej ochrony 

rurociągów stalowych i żeliwnych  
 

Zalety systemu: 

• Stosuje się do +85°C 

• Doskonała wytrzymałość mechaniczna   

• System nieprzepuszczalny dla mediów korozyjnych 

• Nie wymaga piaskowania ani śrutowania powierzchni – ST3 

 

 

 

 

 

 

Opis produktu PALIMEX® 880/855: 

• PALIMEX® 880/855 to system przeciwkorozyjny do trwałego zabezpieczania 

podziemnych i nadziemnych rurociągów stalowych i żeliwnych 

• System uniwersalny, szczególnie nadaje się do izolowania przyłączy gazowych 

• PALIMEX® 880/855 to system modułowy składający się z taśmy wewnętrznej 

PALIMEX® 880 i taśmy zewnętrznej PALIMEX® 855. 

• Taśma wewnętrzna 880 oraz zewnętrzna 855 są taśmami dwuwarstwowymi 

zbudowanymi z warstwy nośnej PE i warstwy kleju butylokauczukowego. 

• PALIMEX® 880 został opracowany w celu zagwarantowania najlepszej 

przyczepności i wyjątkowej elastyczności łącznie z podkładem PALIMEX®-HT 

Primer nakładanym na powierzchnię stalową. 

• PALIMEX® 855 to wytrzymała taśma dwuwarstwowa, odporna na 

promieniowanie UV, zewnętrzna warstwa polietylenu chroni przed 

naprężeniami mechanicznymi. 

• System można nakładać za pomocą owijarki lub ręcznie  

http://www.atagor.com/
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Podstawowe dane techniczne: 

Taśma PALIMEX®-880 oraz PALIMEX®-855: 

Parametr Jednostka Wartości PALIMEX® 880-20 Wartości PALIMEX® 855-20 

Kolor nośnika - Czarny, żółty Biały, czarny, żółty 

Kolor warstwy klejącej (do 
wewnątrz) 

- Czarny Czarny 

Grubość taśmy mm ≥0,51 ≥0,51 

Grubość nośnika   mm ≥0,25 ≥0,35 

Grubość warstwy klejącej mm ≥0,26 ≥0,16 

Wydłużenie przy zrywaniu  % ≥500 ≥600 

Odporność na zrywanie   N/cm ≥80 ≥130 
 

System łatwy do ręcznej aplikacji, jednak dla zwiększenia efektywności pracy, taśmy o szerokości 

większej niż 50mm zaleca się nawijać za pomocą owijarki  

Taśma PALIMEX® 880, PALIMEX® 855 z podkładem PALIMEX®-HT Primer: 

Parametr Jednostka Wartości PALIMEX® 880-855 Standard 

Wytrzymałość na odrywanie 
metal/podkład/taśma  

(+23°C) 
N/cm 10 EN 12068 

Odporność na wgniatanie mm ≥1,30 EN 12068 

Odporność na uderzenie J ≥14 EN 12068 

Temperatura pracy °C Od -40 do +50  

 

Informacje dotyczące zamówień i pakowania: 

 Tuleja 
[mm] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
[mm] 

m2/rolka 
Opakowanie zbiorcze 

Rolki m2 Waga [kg] 

PALIMEX®-880-20 
PALIMEX®-855-20 

41 15 

50 0,75 12 9 5,8 

100 1,5 6 9 5,8 

150 2,25 8 18 11,1 
Inne grubości i szerokości dostępne na specjalne zamówienie;                                        

Składowanie: 

Jeśli materiał jest składowany w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, bez wcześniejszego 

otwarcia, może być przechowywany przez 60 miesięcy od daty produkcji. Temperatura 

przechowywania ≤ + 50°C. Magazynować w suchym miejscu, nie należy opierać innych 

elementów o front opakowania. 
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