
Scapa 2721 
Samoprzylepna ta ma PCV znakuj ca do wytyczania ci gów komunikacyjnych, layout’ów 

 

OPIS 

Scapa 2721 jest profesjonaln , bardzo mocn  ta m  z mi kkiego PCV o grubo ci 0,16mm z 
agresywnym klejem kauczukowym. Ta ma czy w sobie wysok  odporno  mechaniczn , atw  
przerywalno  poprzeczn  i odporno  na cieranie z doskona ym przyleganiem. U ywana jest do 
wyznaczania znaków poziomych na jezdni i w halach przemys owych, magazynowych, 
sportowych. 

ZASTOSOWANIE 
• Oznaczanie i kodowanie kolorami 
• Wyznaczanie znaków poziomych na jezdni i w halach przemys owych i produkcyjnych 
• Wyznaczanie stref i obszarów w magazynach na stanowiskach pracy 
• Wyznaczanie linii halowych boisk sportowych halowych i tymczasowych zewn trznych  
• Uniwersalne do czenia, owijania, zabezpieczania. 

ZALETY PRODUKTU 
• Doskona a odporno  na cieranie, korozj  i wilgo  
• Odpowiednia do zastosowa  wewn trznych (pomieszcze  halowych) i zewn trznych  
• Doskona e przyleganie do pod o a 
• atwa przerywalno  poprzeczna 
• Wysoka uniwersalno  
• Wykonanie przyjazne dla rodowiska 
• Spe nia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS)  

W A CIWO CI TECHNICZNE 

Jednostka Warto  nominalna Metoda testu

Grubo mm 0.16 CEI EN 60454

Si a zrywaj ca N/cm 25 CEI EN 60454

Wyd u enie do zerwania % 150 CEI EN 60454

Przyczepno  do stali N/cm 1.5 CEI EN 60454

Przyczepno  do nawierzchni N/cm 1.5 CEI EN 60454
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STANDARDOWE ROZMIARY 

D ugo  rolki: 33m 
Szeroko  rolki: 50mm, 75mm, 100mm (inne na zamówienie) 
Rdze : 76mm 
Oznakowanie: Scapa  
Pakowanie: foliowane rolki z etykiet  luzem w kartonach 
Kolory: ó ty (RAL1021*), bia y (RAL9003*), czerwony (RAL3013*), niebieski (RAL5017*), 
zielony (RAL6018*), czarny (RAL9005*)  
* kolory podane wg RAL odpowiadaj  rzeczywistym w przybli eniu, partie towaru mog  nieznacznie ró ni  si  
kolorem 

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 +10ºC a +25ºC.  
Z zachowaniem powy szych warunków ta ma mo e by  magazynowana przynajmniej 24 miesi cy. 

SPOSÓB U YCIA 
Ta ma powinna by  naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepno ci i 
unikni cia zmarszcze . Nale y unika  naci gania ta my podczas naklejania.  

Powierzchnia powinna by  czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych lu nych 
zanieczyszcze . 


