
Podgumowana taśma papierowa służy do wysokojakościowego, 
ekologicznego pakowania oraz łączenia i wzmocnienia kartonów.
Różne szerokości taśmy umożliwiają dopasowanie produktu do 
wymogów opakowania.

Papierowa taśma z klejem aktywowanym wodą klei natychmiastowo 
na większości kartonów. Właściwości te powodują, iż każde 
naruszenie opakowania przez osoby nieupoważnione jest widoczne.

Zalety taśmy papierowej:
• Wysoka wytrzymałość i odporność na zrywanie
• Mocne połączenie taśmy z opakowaniem poprzez klej wodny
• Ekologia
• Odporność na warunki atmosferyczne
• Estetyczny wygląd opakowania

Taśma papierowa bez wzmocnień to 
idealne rozwiązanie, aby szybko i trwale 
zabezpieczyć kartony o małej i średniej 
wadze. Dostępne 3 gramatury papieru 
umożliwiają optymalne dopasowanie 
produktu do celów i wymagań  
opakowania. 

Taśma papierowa wzmacniana 
włóknami wzdłuż + sinus jest 
pośrednim produktem służącym do 
ekologicznego zabezpieczania kartonów. 
Włókna wzmacniają strukturę taśmy 
i zabezpieczają opakowanie przed 
ostatecznym rozerwaniem. 

Taśma papierowa wzmacniana włóknami 
krzyżowo wykonana jest z dwóch warstw 
uzbrojonego papieru KRAFT. Oferuje 
użytkownikom największe zabezpieczenie 
opakowań kartonowych. Ekstremalnie 
silnymi taśmami można oklejać nawet 
bardzo ciężkie opakowania kartonowe. 

Taśma papierowa
Aktywowana wodą

TAŚMA PAPIEROWA 
BEZ WZMOCNIEŃ

TAŚMA PAPIEROWA 
WZMACNIANA WZDŁUŻ + 
SINUS

TAŚMA PAPIEROWA 
WZMACNIANA KRZYŻOWO
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PRAWIDŁOWE OKLEJENIE TAŚMAMI PAPIEROWYMI WIDOCZNE ŚLADY NA KARTONIE PRZY PRÓBIE ZERWANIA TAŚMY

Dyspenser elektroniczny taśmy papierowej 
HADE 555 eMA służy do nawilżania i odcinania 
14 zdefiniowanych długości taśmy papierowej 
wodnej. Urządzenie posiada wiele funkcji które 
umożliwiają elastyczną pracę. Wyposażenie 
standardowe oraz dodatkowe pozwala na 
dostosowanie dyspensera do wymogów 
stanowiskowych.

Najważniejsze funkcje urządzenie 555 eMA
• 14 zdefiniowanych długości od 15cm do 145cm
• Przycisk wysuwania taśmy bez końca
• Przycisk „REPEAT” powtarzający ostatnią długość
• Praca w trybie „AUTO”
• Funkcja „2x” - wydłuża wszystkie zdefiniowane 

długości razy dwa.
• Przycisk „+/-” -> umożliwia dostosowanie każdej 

długości w krokach co 2cm

DYSPENSER DO TAŚMY 555eMA


