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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW
STOLARKA BUDOWLANA

UV-odporna, wodoodporna 
taśma maskująca 621

ZABEZPIECZENIE ŚLISKICH NAWIERZCHNI
Taśma antypoślizgowa 580

IZOLOWANIE KABLI
Taśmy 

KANAŁ WENTYLACYJNY  
ZEWNĘTRZNY

TAŚMA DO IZOLOWANIA PODZIEMNYCH 
POŁĄCZEŃ INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ

System Anticor Plast

ZABEZpIEcZENIE pRZEcIWWILgOcIOWE
PUSZEK W ZEWNĘTRZNYCH I PODZIEMNYCH

INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
- OŚWIETLENIE OgRODOWE

Masa Anticor Seal 511

ŁĄCZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ  
pE LUB pUR

Taśmy  100, 111, 118 

Taśma instalacyjna 422

ZABEZpIEcZENIE TERENU
Taśma ostrzegawcza  
biało-czerwona 255

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE
System Anticor Plast

LOKALIZACJA RUROCIĄgU 
Folia oznacznikowa

251, 253 

KANAŁ WENTYLACYJNY 
IZOLOWANY TERMICZNIE

Taśmy   Alumino   301, 353, 371

PRZEWÓD KOMINOWY
Taśma Aluminio  

 339HT

KOMIN, RYNNA
Taśmy                       360-17

Taśmy                        374, 360-17

NAPRAWA LUSTERKA, 
ZDERZAKA, WLEWU PALIWA

Taśma  570, 111, 118  

IZOLACJA I OCHRONA
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

W  TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH
Taśma  550  

MOCOWANIE BEZ WKRĘTÓW I gWOźDZI
LISTEW, TABLIC, SKRZYNEK NA LISTY

 Taśma  560  
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ROZMIARY: 19 mm x 1,5 m, 19 mm x 5 m, 19 mm x 10 m560 KOLOR: biały z niebieską przekładką

Wodoutwardzalna taśma z włókna szklanego do szybkiej i trwałej naprawy.
Zastosowanie: przy naprawie narzędzi, rur, w motoryzacji oraz w przypadku 
uszkodzenia sprzętów codziennego użytku, inne.

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ANTI-SLIP 580

TAŚMA WOdOuTWArdZALNA 570

TAŚMA MONTAżOWA 560

580

570

ROZMIARY: 25 mm x 3 m, 50 mm x 3 m, 25 mm x 18,3 m, 
50 mm x 18,3 m 

KOLOR: żółty, czarny

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa do zastoso-
wania wewnątrz i na zewnątrz, odporna na ście-
ranie i warunki atmosferyczne. Taśma posiada 
mocny, szybko przywierający klej zabezpieczony 
przekładką z papieru silikonowego. Taśma charak-
teryzuje się dobrą przyczepnością do wszelkiego 
rodzaju powierzchni, np.: malowane drewno, 
metal, beton, asfalt, ceramika czy nawet włókno 
szklane.

Taśma antypoślizgowa ANTI-SLIP  
gwarancja bezpieczeńsTwa

ROZMIARY: 25 mm x 1 m, 50 mm x 1,25 m
KOLOR: czarny

Cechy i zalety:
• szybki czas utwardzania 5-20 min,
        całkowitą wytrzymałość osiąga po 24 godzinach,
• łatwe i szybkie nakładanie,
• po aplikacji można ją szlifować i malować,
• nietoksyczna, 
• wodoodporna,
• odporna na stres termiczny,
• szeroki zakres temperatur,
• umożliwia skuteczną wieloletnią naprawę,
• odporna na promieniowanie UV,
• odporna na korozję.

Stosowanie/ uwagi: Zanurz taśmę Polytex 570 w wodzie przez 5-10 sekund.
Wyciśnij tak, aby usunąć nadmiar wody, następnie owiń mocno i spiralnie wokół 
naprawionego przedmiotu. Odczekaj 20 minut - gotowe.

TAŚMY TECHNICZNE - uNIWErSALNE POLYTEX®

Zastosowanie taśmy antypoślizgowej wpływa na poprawę bezpieczeństwa zmniejsza-
jąc ryzyko poślizgnięcia się na wszelkiego rodzaju śliskich nawierzchniach. Najczęściej 
przeznaczonymi miejscami, gdzie z powodzeniem możemy użyć taśmy antypoślizgo-
wej są: klatki schodowe, wejścia do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, obiekty rekreacyjno-sportowe, ciężki sprzęt 
przemysłowy, rampy, podjazdy, samochody ciężarowe, przyczepy i inne miejsca w któ-
rych należy zadbać o bezpieczeństwo związane z utratą przyczepności.

Dwustronnie przylepna taśma piankowa (PE) o wyjątko-
wo dużej sile klejenia, do pewnego i szybkiego moco-
wania płaskich przedmiotów bez użycia śrub, wkrętów 
czy gwoździ. Szczególnie przydatna przy wykonywaniu 
reklam, w przemyśle meblarskim, budownictwie, moto-
ryzacji, gospodarstwie domowym itp.

Cechy i zalety:
• doskonale łączy powierzchnie ceramiczne, szklane, drewniane, stalowe 
       i większość tworzyw sztucznych (PVC, PP, plexi, PE),
• wysokiej jakości pianka dopasowuje się do chropowatych i nierównych powierzchni,
• wysoka początkowa siła klejenia przy małym nacisku,
• siła klejenia nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji,
• wysoka siła klejenia również na podłożach o niskiej energii powierzchniowej,
• odporna na wilgoć,
• wysoka statyczna odporność na ścinanie. 

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
1.  Przed montażem upewnij się czy powierzchnia, do której mocowany będzie przedmiot,
     jest w stanie utrzymać jego ciężar.
2.  Wyczyść powierzchnię alkoholem, odtłuść.
3.  Przyklej paski taśmy wzdłużnie - pionowo na tylną stronę przedmiotu.
4.  Mocno dociśnij, usuń przekładkę.
5.  Nie dotykaj powierzchni klejącej.
6.  Dociśnij przedmiot do powierzchni mocowania.
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TAŚMY TECHNICZNE - uNIWErSALNE POLYTEX®

Taśma winylowa, wzmacniana tkaniną, ma-
towa, dla scenografów. Nie odbija refleksów 
światła, wodoodporna, superwytrzymała, 
charakteryzuje się bardzo dobrą przyczep-
nością.

151 ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 48 mm x 25 m
KOLOR: czarny

Zastosowanie: podstawowa taśma dla scenografa i dekoratora. Owi-
janie, wiązkowanie, mocowanie kabli, elementów metalowych 
i plastikowych. Ochrona i mocowanie okablowania elektrycznego 
i dźwiękowego. Osłona i maskowanie kabli oraz elementów błysz-
czących na scenach, estradach. Ochrona przed  zanieczyszczeniami  
i wilgocią kaset filmowych, osprzętu filmowego na planie, instalacji  
kablowych oraz sprzętu na koncertach.
Zabezpieczenie wszelkich przedmiotów w transporcie, naprawa grzbie-
tów książek, foteli samochodowych itp. 

parametry jednostki 100 111 118 151
Grubość ogólna mm 0.15 0.23 0.23 0.29
Temperatura stosowania °C -20 do 60 -20 do 60 -20 do 60 do 95
Wytrzymałość na rozciąganie N/cm min. 24 min. 36 min. 36 min. 70
Przyczepność do stali N/cm min. 6.0 min. 8 min. 8 min. 4.9
Wydłużenie przy zerwaniu % max 12 max 12 max 12 -

Rodzaj nośnika Folia PE wzmacniana tkaniną bawełniano-poliestrową Tkanina bawełniana 
powleczona winylem

Taśmy uniwersalne polytex® nie wymagają przyrządów tnących, łatwo się dzielą.

100

Uniwersalna taśma, o szerokim zakresie stosowania.

Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, 
wiązkowanie, opltanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed 
wilgocią. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie 
przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

ROZMIAR: 48 mm x 50 m
KOLOR: szary, niebieski, czerwony, czarny, biały

111 ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 25, 48 mm x 25 m • 19, 25, 48 mm x 9 m  
              • 38 mm x 5 m

KOLOR: srebrny

118 ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 48 mm x 25 • 20 m, 48 mm x 9 m
KOLOR: czarny, zielony, żółty, biały, niebieski, czerwony 

Profesjonalna taśma o różnorodnym zastosowaniu.

Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie,  
wiązkowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed 
wilgocią. Oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych, tras komunika-
cyjnych, stref bezpieczeństwa, itp. Łączenie i uszczelnianie izolacji ter-
micznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dANE TECHNICZNE

Profesjonalna taśma o szerokim zakresie stosowania. Zastosowanie: 
mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkowanie, 
oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. 
Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie przewo-
dów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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TAŚMY ALuMINIOWE, LAMINATY - ALuMINIO

parametry jednostki 301 339HT 353 360-17 422

Grubość ogólna mm 0.065 0.09 0.083 0.43 0.15

Grubość folii aluminiowej mm 0.025 0.05 - 0.05 -

Temperatura stosowania °C -30 do 120 -20 do 155 -30 do 120 -40 do 105 -10 do 105

Wytrzymałość na rozciąganie N/cm min. 18 min. 25 min. 40 min. 35.03 min. 13

Przyczepność do stali N/cm min. 6.0 min. 6.0 min. 6.0 min. 21.9 min. 1.0

Wydłużenie przy zerwaniu % max 3 - max 3 - min. 100

Rodzaj nośnika
Folia 

aluminiowa
Folia 

aluminiowa

Folia aluminiowa  
zbrojona siatką  

z włókna szklanego,  
z oczkami 5 x 5 mm

Folia 
aluminiowa

PCW

301
Aluminiowa taśma uszczelniająca  
i maskująca, stosowana w klimatyza-
cji, wentylacji i technice cieplnej. 
Nie odkleja się w niskich temperatu-
-rach. Dobrze dopasowuje się do nie-
równych powierzchni.

ROZMIARY:  
48, 75, 100 mm x 50 m

Taśma aluminiowa, wzmacniana siatką 
z włókna szklanego, stosowana do 
łączenia mat i segmentów izolacyjnych  
z płaszczem aluminiowym. 
Zapewnia 100% paroszczelności, 
wysoką wytrzymałość mechaniczną  
i dobrą przyczepność do nieregular-
nych powierzchni.

353 ROZMIARY:  
48, 75, 100 mm x 50 m

339HT
Wysokotemperaturowa taśma alumi-
niowa do łączenia izolacji cieplnej 
w kominkach, komorach i kanałach 
grzewczych. Używana do ekranów 
cieplnych. Stanowi osłonę termiczną 
w przemyśle samochodowym. 
Do ochrony elementów narażonych  
na wysokie temperatury.

ROZMIARY:  
48 mm x 10 m • 48 mm x 50 m

Taśma aluminiowo-butylokauczukowa 
do uszczelniania rur wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynku oraz połączeń 
metal-szkło. Posiada wysoką odpor-
ność na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 
Taśmę można pokryć farbą malarską.

360-17 ROZMIARY:  
48, 72 mm x 31 m

TAŚMA INSTALACYJNA 422

422

Zastosowanie: łączenie i uszczel-
nianie rur i kanałów z metalu oraz 
tworzyw sztucznych, łączenie i mo-
cowanie typowych materiałów izo-
lacyjnych, a w szczególności z pian-
ki poliuretanowej w płaszczu PCW.

ROZMIAR: 30, 50 mm x 33 m
KOLOR: szary

dANE TECHNICZNE



www.anticor.pl 7

TAŚMY ALuMINIOWE, LAMINATY - ALuMINIO

371

Bezprzekładkowa taśma aluminio-
wa wzmacniana folią PET z wysokiej  
jakości klejem akrylowym. Zapewnia 
wysoką odporność na uszkodzenia me-
chaniczne oraz zerwanie. 

Stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej do łączenia, uszczel-
niania oraz maskowania na zewnątrz oraz wewnątrz, doskonała do napraw  
w przemyśle chłodniczym, do mocowania rur miedzianych w chłodnictwie, 
do łączenia elementów odblaskowych w systemach solarnych.

ROZMIARY: 48, 75 mm x 50 m

374

Uniwersalna samoprzylepna powłoka z laminatu
aluminiowego. 4-warstwowa struktura laminatowa
zachowuje dobrą odporność mechaniczną
na przebicie i rozdzieranie. Bardzo wysoka
odporność na agresywne czynniki atmosferyczne.
Wysoce odporna na UV i ozon. Zapewnia 100%
paroszczelność.

Zastosowanie:
• jako ochronny płaszcz na powłoki antykorozyjne rurociągów stalowych,
• jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stoso-

wanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji,  
wentylacji i ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych.

ROZMIARY: 50, 100, 600 mm x 50 m

parametry jednostki 374 371

Grubość ogólna mm 0.16 0.065

Grubość folii aluminiowej mm - 0.028

Temperatura stosowania °C -30 do 100 -30 do 100

Wytrzymałość na rozciąganie N/cm min. 120 min. 26

Przyczepność do stali N/cm min. 6.0 min. 4.8

Wydłużenie przy zerwaniu % min. 25 min. 4.8

Rodzaj nośnika Laminat 
aluminiowy

Laminat 
aluminiowy

POWŁOKI Z LAMINATu ALuMINIOWEGO - ALuMINIO 374

WYGODNIEJSZYBCIEJŁATWIEJ

dANE TECHNICZNE
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TAŚMY ELEKTrOTECHNICZNE - ELECTrIX® dO NISKICH NAPIĘĆ

OCHRONNE

ELEKTROIZOLACYJNE SAMOSPAJALNE OCHRONNE

parametry jednostki 200 202 211 550 222-PIB 160 277
Grubość ogólna mm 0.18 0.19 0.13 0.5 0.76 0.25 0.18

Wytrzymałość dielektryczna kV/mm - - - min. 8 min. 35 - min. 13.9

Napięcie przebicia kV min. 7.0 min. 7.6 min. 5.2 - - - -

Temperatura stosowania °C -18 do 105 -10 do 85 -10 do 85 -60 do 260 -40 do 90 -40 do 105 -35 do 130

Wytrzymałość na rozciąganie N/cm min. 26 min. 18 min. 13 700 psi min. 2.4 MPa min. 75 min. 300

Przyczepność do stali N/cm min. 1.8 min. 1.8 min. 1.0 - - min. 1.2 min. 1.8

Wydłużenie przy zerwaniu % min. 220 min. 100 min. 100 min. 300 min. 600 max 15 max 5

Rodzaj nośnika PCW PCW PCW Kauczuk
silikonowy Kauczuk Tkanina na 

bazie włókna Włókno szklane

Zestaw do wykonania mufy oraz do naprawy 
izolacji kabli elektroenergetycznych NN. 
Szczególne zalety: łatwy sposób stosowania 
poszczególnych składników, możliwość 
naprawy uszkodzonego kabla bez rozcinania 
wszystkich żył. Zawiera wszystkie niezbędne 
materiały pomocnicze.

BT

SAMOSPAJALNE

160
Taśma tkaninowa o wysokiej wy-
trzymałości na rozciąganie oraz ze-
rwanie. Posiada dobrą przyczepność 
do nieregularnych powierzchni. 
Szeroki zakres temperaturowy pra-
cy ciągłej. Idealna do izolacji wią-
zek przewodów samochodowych, 
ochrony mechanicznej przewodów 

w trudnych warunkach, wiązkowania kabli i przewodów.

ROZMIARY:  
19 mm x 10 m

277
Taśma elektroizolacyjna z włókna 
szklanego z klejem termoaktywnym. 
Odporna na rozciąganie, niepalna. 
Temperatura pracy ciągłej 130°C  
(kl. B), praca krótkotrwała 160°C. 
Zastosowanie do osłony wiązek kabli  
w obszarze wysokich temperatur, 
ochrona izolacji kabli podczas instalacji 

elementów termokurczliwych, bezpośrednia izolacja do 1 kV.

ROZMIARY:  
25 mm x 5,5 m • 25 mm x 11 m • 25 mm x 33 m

550
Samowulkanizująca, silikonowa taśma 
do izolacji i naprawy. Pierwotnie opra-
cowana do celów wojskowych, została 
przetestowania w ekstremalnych wa-
runkach i środowiskach (-60 ÷ 260 oC).
Zastosowanie: do uszczelniania, napra-
wy i ochrony instalacji wodnych, węży 
i przewodów elektrycznych, połączeń 
kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz 

kanałów napowietrznych, itp. Doskonała do naprawy izolacji oraz łą-
czenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp 
wodnych, itp. Zatrzymuje wodę pod ciśnieniem. Służy również do od-
twarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycz-
nych i samochodowych. W motoryzacji (np. przeciekający wąż chłod-
nicy itp.).

ELEKTROIZOLACYJNE

200 PREMIUM ROZMIARY:  
19 mm x 18 m

Taśma elektroizolacyjna PCW 
klasy PREMIUM, samogasnąca, 
mrozoodporna, wodoodporna, 
odporna na UV, ozon, wysoce 
odporna na oleje, kwasy i zasa-
dy, bardzo elastyczna. Dostępna  
w 5 kolorach: czarny, czerwo-
ny, niebieski, biały i żółty oraz  
w zestawach „tęcza”.

Zastosowanie: izolacje i wiązkowanie przewodów, naprawa uszkodzo-
nych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach 
elektrycznych.

202 superFlex ROZMIARY:  
19 mm x 20 m • tęcza 19 mm x 20 m

Taśma elektroizolacyjna PCW 
najwyższej klasy, bardzo ela-
styczna, odporna na wpływy 
atmosferyczne, ścieranie, 
wilgoć, kwasy, UV, starzenie, 
samogasnąca. Dostępna w 5 
kolorach: czarny, czerwony, 
niebieski, biały, żółty oraz w 
zestawach „tęcza”. Zastosowa-

nie: izolacje i wiązkowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, 
wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

211 ROZMIARY:  
15 mm x 10 m, 19 mm x 20 m • tęcza 15 mm x 10 m, 19 mm x 20 m

Taśma elektroizolacyjna PCW wodoodporna, samogasnąca. Dostępna w 
10 różnych kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacja 
i wiązkowanie przewodów, naprasza uszkodzonych izolacji, oznaczanie 
przewodów kolorami

dANE TECHNICZNE

222-PIB
Taśma elektroizolacyjna, samowulka-
nizująca, na bazie kauczuku poliizobu-
tylenowego, odporna na wyładowania 
koronowe, wilgoć, starzenie i warunki 
atmosferyczne w tym działanie UV i 
ozonu. Wodoodporna, nakładana z na-
ciągiem wydłużającym minimum 100%. 
Idealna do izolowania bardzo cienkich 

przewodów w trudno dostępnych miejscach.

ROZMIARY:  19 mm x 3.5 m • 19 mm x 7.5 m 
25 mm x 7.5 m • 50 mm x 7.5 m

ROZMIARY:

25 mm x 3 m  

NOWOŚĆ
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TAŚMY ELEKTrOTECHNICZNE - BISHOP dO ŚrEdNICH NAPIĘĆ

ELEKTROIZOLACYJNE SAMOSPAJALNE

parametry jednostki 111 85 W963 17
Grubość ogólna mm 0.18 0.22 0.76 0.76

Wytrzymałość elektryczna kV/mm min. 55 min. 50 min. 31 -

Napięcie przebicia kV min. 10 min. 11 - -

Temperatura stosowania °C -18 do 105 -18 do 105 do 90 do 90

Wytrzymałość na rozciąganie N/cm min. 30 min. 35 min. 21 min. 13

Wydłużenie przy zerwaniu % min. 300 min. 250 min. 750 min. 500

Rodzaj nośnika PCW PCW kauczuk EPR kauczuk EPR

111 KOLOR: czarny

Taśma elektroizolacyjna PCW 
najwyższej klasy, o grubości: 0,18 
mm, bardzo elastyczna, odporna na 
ścieranie, wilgoć, kwasy, korozję, 
zmiany warunków atmosferycznych, 
UV i starzenie, samogasnąca.  
W zakresie temperaturowym od  
–18 do 105°C nie zmienia swoich 
własności.

ROZMIARY:  
19 mm x 20 m

Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1kV, zewnętrzna powłoka 
ochronna, wiązkowanie przewodów.

85 KOLOR: czarny

Taśma elektroizolacyjna PCW naj-
wyższej klasy, o grubości: 0,22 mm, 
bardzo elastyczna, odporna na wpły-
wy atmosferyczne, ścieranie, wilgoć, 
kwasy, korozję, UV i starzenie, samo-
gasnąca. W zakresie temperaturowym 
od –18 do 105°C nie zmienia swoich 
własności.

ROZMIARY:  
19 mm x 20 m • 25 mm x 33 m

Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1 kV; zewnętrzna powłoka 
ochronna; wiązkowanie przewodów.

W963 KOLOR: czarny

Taśma elektroizolacyjna, samospajal-
na z przekładką, o grubości: 0,76 mm, 
na bazie kauczuku EPR, idealna do 
odtwarzania izolacji kabli ŚN. Odpor-
na na starzenie, krótkotrwałą tempe-
raturę 130°C, wyładowania niezupeł-
ne, UV, ozon, wpływy atmosferyczne.

ROZMIARY:  
19 mm x 9 m

W kontakcie z olejem reaguje powierzchniowo, tzn. może być stoso-
wana  w mufach olejowych na kablach tradycyjnych. Nawijana z na-
ciągiem powodującym zmianę koloru na szary, daje jednorodną war-
stwę bez pęcherzy powietrza. Zastosowanie: do odtwarzania izolacji 
kablowych w mufach przelotowych (1-69 kV) i głowicach (1-35 kV);  
do naprawiania powłok kablowych; do uzyskiwania wodoszczelności.

17 KOLOR: czarny

Taśma samospajalna, półprzewo-
dząca, o grubości: 0,76 mm, na bazie 
kauczuku EPR, służy do łagodzenia 
karbów oraz do odtwarzania ekranów 
w mufach i głowicach kablowych ŚN. 
Odporna na ozon, rozpuszczalniki, 
UV, wilgoć, warunki atmosferyczne, 
krótkotrwałą temperaturę 130°C.

ROZMIARY:  
19 mm x 4,6 m

Wysoka elastyczność, dobrze układa się na nierównych powierzchniach.
Zastosowanie: rozproszenie pola elektrycznego na krawędziach 
elementów przewodzących w mufach i głowicach kablowych; 
do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych w mufach i głowicach 
kablowych.

MASA uSZCZELNIAJĄCA - ANTICOr Seal 511

syntetyczna masa uszczelniająca puszki w zewnętrznych i podziemnych 
instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, przewody w peszlach  
i rurach ochronnych itp.

Cechy i zalety:

• zawsze plastyczna, wiskoelastyczna masa uszczelniająca,
• nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania  

(nie twardnieje),
• 100% wodoszczelności,
• szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody 

i wilgoci,
• bardzo dobre właściwości dielektryczne,
• rezystywność skrośna 1.4 x 1012 Ωm (EN-06043, IEC 60250),
• wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, ceramicznych, 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych,
• łatwa i szybka aplikacja,
• nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska 

(Atest PZH),
• szeroki zakres temperatur: -15 oC do 50 oC,
• opakowanie: kartusz 310 ml,
• aplikacja za pomocą pistoletu.

100% wodoszczelności

dANE TECHNICZNE

Przed zastosowaniem masę należy 
podgrzać do temperatury: 30 ÷ 40 oC.

ROZMIARY:  19 mm x 3.5 m • 19 mm x 7.5 m 
25 mm x 7.5 m • 50 mm x 7.5 m
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Taśma ANTICOR Plast przeznaczona jest do izolowania połączeń 
podziemnych instalacji uziemiających (skręcanych, spawanych  
i zgrzewanych). 

Jest trwale plastyczna, zawiera inhibitory korozji, doskonale dopasowuje 
się do różnych kształtów powierzchni. Zapewnia skuteczną barierę dla 
wilgoci, jest łatwa w stosowaniu również w ujemnych temperaturach.

System uziemień - energetyka System uziemień - telekomunikacja

251
Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów  
i podziemnych kabli energetycznych.

Kolor: żółty, niebieski, czerwony.
Grubość: 0.08 mm, 0.20 mm, 0.30 mm,  
  0.40 mm, 0.50 mm.
Szerokość: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm.

252
Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów lub 
podziemnych kabli energetycznch  
z napisem: GAZ, WODOCIĄG, KANALIZACJA,  
KABEL ŚWIATŁOWODOWY.

Kolor:  żółty, niebieski, brązowy, czerwony,  
 pomarańczowy.
Szerokość: 20 cm.

253
Taśma lokalizacyjna do tras rurociągów 
PE i podziemnych kabli energetycznych  
z wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm).

Kolor:  żółty, niebieski, brązowy,  czerwony, 
 pomarańczowy.
Szerokość: 20 cm.

255
Taśma ostrzegawcza do zabezpieczania 
miejsc niebezpiecznych. 

Kolory: biało-czerwony, żółto-czarny.
Szerokość: 8 cm, 10 cm.

254
Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów  
i podziemnych kabli energetycznych z napi-
sem i wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm).

Kolor: żółty, niebieski, brązowy, czerwony,  
 pomarańczowy.
Szerokość: 20 cm.

TAŚMY OZNACZNIKOWE

SYSTEM IZOLACJI uZIOMóW - ANTICOr Plast

Taśma ANTICOR Plast do izolowania 
połączeń podziemnych uziomu
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Bristle Blaster® 
SYSTEM PASóW ŚruTuJĄCYCH dO PrZYGOTOWANIA POWIErZCHNI STALOWYCH

urZĄdZENIA I AKCESOrIA

BrISTLE BLASTEr® PNEuMATYCZNY* 

parametry jednostki wartości

Prędkość obrotowa obr/min 3 500

Ciśnienie nom. powietrza bar 6.3  
(5.2 bar dla pasów 23/11mm)

Zużycie powietrza L/min 500

Średnica węża zasilającego cal 3/8”

Waga kg 1.2

BrISTLE BLASTEr® ELEKTrYCZNY

parametry jednostki wartości

Prędkość obrotowa obr/min 3 200

Napięcie znamionowe V 240 (±10%)

Prąd znamionowy A 2 (±15%)

Waga kg 2.2

Bristle Blaster® Set
Zestaw z napędem pneumatycznym  
lub elektrycznym

Pasy śrutujące Bristle Blaster®

Szerokość: 11 mm, 32 mm
Druty sprężyste ∅ 0.7 mm, specjalnie  
utwardzane i ukształtowane, D:115 mm

Głowice mocujące
Szerokość: 11 mm, 23 mm

Szerokość: 11 mm, 23 mm

*Urządzenie posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczone do pracy 
w strefach zagrożonych 
wybuchem (strefa II).

Głowice do szybkiego 
montażu

•  Usuwanie korozji i powłok ochronnych.
  Oczyszczanie powierzchni do białego me-

talu.
•  polepsza właściwości oczyszczanych po-

wierzchni.
  Minimalne naprężenia powierzchniowe nie 

wytwarzają mikropęknięć, co zwiększa 
trwałość oraz odporność na korozję.

•  wysokość nierówności po obróbce.
  Od 40 do 120 mikronów.
•  znikome nagrzewanie obrabianej  

powierzchni.
  Na oczyszczonej powierzchni nie ma oznak 

uszkodzeń termicznych.
•  przyjazna środowisku.
  Metoda przygotowania powierzchni nie 

wytwarza odpadów zagrażających środo-
wisku.

•  ekonomiczna i łatwa technologia.
  Eliminuje potrzebę stosowania kosztow-

nych urządzeń do obróbki strumieniowo-
-ściernej.

bristle blaster® elektryczny – w skład zesta-
wu wchodzi: elektryczna jednostka napędo-
wa, głowica mocująca: 23 mm, wałek przy-
spieszający 23 mm, 10 szt. pasów śrutujących 
23 mm, walizka plastikowa.
bristle blaster® pneumatyczny - w skład ze-
stawu wchodzi: pneumatyczna jednostka napę-
dowa z chłodnicą powietrza, tłumikiem hałasu 
i odpylaczem, tarcze mocujące 11 i 23 mm, 
wałki przyspieszające 11 i 23 mm, 5 szt. pasów 
śrutujących 23 mm, 5 szt. pasów śrutujących 11 
mm, reduktory ciśnienia do pasów śrutujących 
11 mm i 23 mm, walizka plastikowa.

dANE TECHNICZNE

WŁASNOŚCI



NAPRAWCZA
TAŚMA SILIKONOWA 

POLyTex 550

WOdOuTWARdZALNA 
TAŚMA Z WłóKNA SZKLANegO

POLyTex 570

- 65°C

+ 260°C

8 bar Skuteczna izolacja przewodów 
elektrycznych i samochodowych

Odtwarzanie silikonowej izolacji 
kabli elektrycznych i przewodów

uszczelnianie i naprawa instalacji 
wodnych, węży i przewodów elektrycznych

Szybka i trwała naprawa 
uszkodzonych rur konstrukcyjnych 
(sztywnych) wod-kan oraz w motoryzacji

Możliwość obróbki 
– malowanie, szlifowanie
Wzmacnianie i naprawa narzędzi 
oraz sprzętów codziennego użytku

Taśmy TesTowane w eKSTReMALNyCh warunkach

eLASTyCZNOŚć I SIłA

TWARdA jAK STAL

ANTICOR Sp. z o.o.
PL 32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
e-mail: anticor@anticor.pl www.anticor.pl
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