
Scapa 2705 
Samoprzylepna ta ma PCV, samogasn ca, profesjonalna izolacja elektryczna, mrozoodporna 

 

OPIS 

Scapa 2705 jest wysokiej jako ci, profesjonaln  samogasn c  ta m  z mi kkiego PCV o grubo ci 
0,18mm z agresywnym klejem kauczukowym wra liwym na nacisk. Zaprojektowana do u ytku tam, 
gdzie wymagane jest spe nianie norm mi dzynarodowych i gdzie wa ne jest zachowanie norm 
dotycz cych ochrony rodowiska. 

ZASTOSOWANIE 
Do profesjonalnych zastosowa  w telekomunikacji i energetyce 
Ochrona kabli i przewodów niskiego i redniego napi cia 
Podstawowa izolacja elektryczna 
Wi zkowanie i owijanie przewodów 

ZALETY PRODUKTU 
Doskona a odporno  na otarcia, korozj  i wilgo  
Wysoka wytrzyma o  dielektryczna i mechaniczna (wy sza ni  ta my Scapa 6022) 
Wysoka uniwersalno  
Wykonanie przyjazne dla rodowiska 
Posiada certyfikaty dopuszczenia IMQ i VDE zgodnie z IEC 60454-3-1 
Spe nia wymagania Dyrektyw 2011/65/EC (RoHS2) i Dyrektywy Delegowanej Komisji (EU) 
2015/863 (RoHS 3) (nie zawiera o owiu, chromu VI, rt ci i kadmu)  
Odporno  temperaturowa -10 oC do +90 oC 
Ta ma mo e by  aplikowana w niskich temperaturach (od -10 oC) 
Znakomite w a ciwo ci temperaturowe – na przewodach mo e wytrzymywa  temperatury w 
zakresie -40 oC do +105 oC 

W A CIWO CI TECHNICZNE 

Jednostka Warto  nominalna Metoda testu

Grubo mm 0.18 IEC 60454-2

Si a zrywaj ca N/cm 35 IEC 60454-2

Wyd u enie do zerwania % 180 IEC 60454-2

Przyczepno  do stali N/cm 1.8 IEC 60454-2

Przyczepno  do nawierzchni N/cm 1.8 IEC 60454-2

Wytrzyma o  dielektryczna kV/mm 40 IEC 60454-2

Palno - Samogasn ca IEC 60454-2
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STANDARDOWE ROZMIARY 

• D ugo  rolki: 20m, 33m 
• Szeroko  rolki: 19mm, 25mm, 50mm 
• Rdze : 32mm 
• Oznakowanie: Scapa  
• Pakowanie: foliowane rolki z etykiet  w zbiorczych dropsach ustawione w kartonach 
• Kolory: czarny, bia y, szary, niebieski, czerwony (inne kolory dost pne na zapytanie) 

ZASADY MAGAZYNOWANIA 
Nale y unika  kontaktu rolek swymi kraw dziami, je li rolki nie s  zafoliowane.  
Rolki ta my powinny by  przechowywane w pozycji le cej prostopad ej do kraw dzi ci cia w 
oryginalnych opakowaniach. Rolki musz  by  zabezpieczone przed kurzem, wilgoci , bezpo rednim 
nas onecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura sk adowania powinna wynosi  
pomi dzy +5ºC a +25ºC.  
Z zachowaniem powy szych warunków ta ma mo e by  magazynowana przynajmniej 24 miesi cy. 

SPOSÓB U YCIA 
Ta ma powinna by  nawijana pod delikatnym naci giem dla uzyskania optymalnej przyczepno ci. 
Zalecamy nawini cie minimum 2 warstw z zak adk  50%. Ostatni  warstw  nawijamy z mniejszym 
naci giem. Dla unikni cia samoodwijania si  naklejonej ta my nale y ko cówk  ta my odci  od rolki i 
naklei  bez naci gu (nie zrywa ). 
Powierzchnia powinna by  czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszcze . 
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