
Taśmy PP

Grubość Nośnika 25mic 28mic 32mic

Grubość Całkowita 42mic 44mic 50mic

Klej SOLVENT SOLVENT SOLVENT

Nośnik Folia PP Folia PP Folia PP

Siła klejenia 1.9N / cm 1.9N / cm 1.9N / cm

Odporność na zerwanie 38N / cm 45N / cm 55N / cm

Taśmy

EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

Taśma pakowa PP Solvent jest produkowana  w EKO-TECH  

z najlepszych wyselekcjonowanych surowców. Sprawdzeni i wieloletni 

dostawcy  dostarczają nam surowce najwyższej jakości. Do produkcji 

wykorzystujemy folie PP z klejem SOLVENT o grubości 25mic, 28mic 

oraz 32mic, co daje odpowiednio następujące grubości z klejem,  

42mic, 44mic, 50mic.

Specjalizujemy się w produkcji taśmy PP o szerokości 48mm i różnych 

długościach standardowych oraz specjalnych. Długości standardowe 

to 54m, 60m, 66m, 132m, 330m oraz 850m. Na specjalne zamówienie 

możemy wyprodukować każdą długość od 1mb do 1000mb 

(maksymalna długość zależna od średnicy zewnętrznej rolki).

Dla Naszych klientów możemy wyprodukować taśmę z tzw. private label  

– w tym tuleje z Logo klienta, opakowanie kartonowe wg. projektu klienta i wiele innych.

Dane techniczne

www.converting-tasm.pl

tel: 34 3578 624
fax: 34 3527 595
mail: info@eko-tech.biz



Grubość Nośnika 32mic 

Grubość Całkowita 50mic 

Klej SOLVENT 

Nośnik Folia PVC 

Siła klejenia 2.4N / cm 

Odporność na zerwanie 47N / cm 

Kolory Przeźroczysty / Brązowy

Taśmy

www.converting-tasm.pl

EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624
fax: 34 3527 595
mail: info@eko-tech.biz

Taśmy PVC
Na nowoczesnych maszynach Naszego parku maszynowego 

wykonujemy taśmy PVC – z zastosowaniem przede wszystkim  

w opakowaniach. Możliwe są dowolne rozmiary taśmy – od szerokości 

5mm do nawet 1700mm – w dowolnej konfiguracji szerokość – 

długość.

Najważniejsze zalety taśmy PVC to zdecydowanie większa odporność 

na zrywanie – porównując do standardowych taśm PP. Dodatkowo 

taśma pakowa PVC posiada właściwości typu odporność na wilgoć a jej 

rozciągliwość jest ograniczona. Taśma PVC jest także ręcznie zrywalna 

– co ułatwia jej zastosowanie.

Umożliwia produkcje taśmy PVC w tzw. opcji private label.

Dane techniczne


