
7Taśmy uszczelniające do wewnętrznych drzwi drewnianych

Brown - White - Hazel brown - Black

Szary – neutralny – kość słoniowa (wersja AC nie jest dostępna dla koloru neutralnego)

Brązowy – biały – piwny – czarny

Elastomer termoplastyczny do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

W szpuli                                                                                                                               
In reel

Z folia (ochrona)                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnym            
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

Wyciskany współbieżnie EPDM                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Nowy związek techniczny: plastyczny polichlorek winylu                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Guma silikonowa
Silicone rubber

Bez folii (ochrona)                                                                                                                                        
Without film (protection)

Taśma uszczelniająca wyciskana współbieżnie ze sztywną tylnią stroną ułatwiającą włożenie oraz doskonałą 
przyczepnością do rowka. Część sztywną można rozpoznać po jaśniejszym kolorze na rysunku profilowym. Produ-
kowana w zwojach, co pozwala na oszczędność czasu i materiałów. Dla tych produktów dostępne są również rozwi-
jarka „A28” oraz nożyce „A27” do przycinania w rogach taśm uszczelniających.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Wyciskane

Coextruded

Standardowe 
kolory

Kolory na 
zamówienie

Elastomer termoplastyczny rozszerzany do ościeżnic obrabiany farbami wodnymi z 10 letnią gwarancją
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Legenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na magazynie. Prosimy o kontakt 
przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście 
dostępne.

Minimalne 
zamówienie

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni
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Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Embalaje

Kierunek 
rozwijania

Kierunek rozwijania: rysunki taśm uszczelniających w katalogach, na naklejkach lub specyfikacjach 
technicznych przedstawiają, w zakresie taśm uszczelniających na szpulach, kierunek rozwijania szpuli 
(jak wskazano na rysunku z prawej strony).

EMBALAJE TIPO
S

Espesor
De

Diam. 
externa

Di
Diam. 
interna

Caja L x B x H

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBIN 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCOS 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

Pakowanie jest prostą czynnością, która jest jednak niezbędna w przypadku taśm 
uszczelniających aby uniknąć naruszenia właściwości technicznych do chwili ich 
zastosowania. W związku z tym, Roverplastik przykłada dużą uwagę do pakowa-
nia i przechowywania swoich taśm uszczelniających. Stosujemy wyłącznie sztyw-
ne opakowania kartonowe w celu kompletnej ochrony produktu.
Wymiary zostały zaprojektowane tak aby ułatwić obsługę, magazynowanie i aby 
były stabilne.

Szpule różnych rozmiarów, skrzynki na płyty i na paski taśm uszczelniających 
reprezentują szeroką gamę opakowań Roverplastik tak, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom klienta

MOD. A28 - Rozwijarka do szpuli taśm uszczelniających 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Rozwijarka A28 firmy Roverplastik, dzięki swojej uniwersalności i sterowności, 
może być stosowana do rozwijania każdego rodzaju taśm uszczelniających.
Cechy:

* aluminiowa rama
* możliwość podtrzymania do 4 szpul (A28 + A28/1)
* regulowana dla szpuli o różnych średnicach i grubości 
* w zestawie koła z hamulcami

PACKAGING TYPE

Minimalne zamówienie to cztery skrzynki produktów, które nie są dostępne na 
magazynie. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia na ilość mniejszą niż 
cztery skrzynki, aby upewnić się że produkty są rzeczywiście dostępne.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size
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16


