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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Aluminiowe taśmy uszczelniające do wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania  

TAL

Taśmy aluminiowe TAL mają zadanie uszczelniać łączenia 
elementów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ogrzewania. 
W zależności od potrzeb posiadają nawój 50 lub 10 metrowy, 
oraz szerokości 50, 75 i 100 mm. Rozróżniamy 3 typy taśmy 
stosowanych w systemach instalacyjnych.
Odporności temperaturowe zależą od rodzaju taśmy i zawarte 
są w tabeli.

TAL – aluminiowa taśma o grubości 30 mikronów stosowana 
do uszczelniania kanałów wentylacyjnych by spełniały klasę 
szczelności A lub B wg normy Eurovent.  Klej akrylowy daje 
doskonałą przyczepność początkową i trwałe wiązanie. 

TAL-..-..-4 – aluminiowa taśma samoprzylepna o grubości 40 
mikronów przewidziana jest do specjalnych zastosowań gdzie 
potrzebna jest większa wytrzymałość na wilgoć. Klej akrylowy 
posiada odporność na wodę i temperaturę co powoduje 
że może być stosowany też w instalacjach chłodniczych  
i klimatyzacyjnych.

TAL-25 – taśma samoprzylepna aluminiowa o odporności 
temperaturowej +250˚C z klejem akrylowym o wysokiej 
przyczepności. Grubości 50 mikronów powoduje że może 
być stosowana też przy instalacjach DGP – czyli dystrybucji 
ciepłego powietrza z kominków. 

Uwaga: Aby taśmy zachowały swoje właściwości klejące 
powinny być przechowywane w temperaturze około +21˚C 
oraz wilgotoności nie przekraczającej 50%. Należy je również 
chronić przed nasłonecznieniem.

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: TAL  -  50  -  50

typ
szerokość B
długość

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

TAL-50-10 50 10 72 -20 +120

TAL-50-50 50 50 24 -20 +120

TAL-75-50 75 50 16 -20 +120

TAL-100-50 100 50 12 -20 +120

grubość 30 mikronów

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

TAL-50-50-4 50 50 24 -20 +120

TAL-75-50-4 75 50 16 -20 +120

Kod
szerokość B 

[mm]
długość

[mb]
opak
[szt]

temp. min.
[˚C]

temp. max.
[˚C]

TAL-25-50-10 50 10 72 -20 +250

TAL-25 50-50 50 50 24 -20 +250

TAL-25 75-50 75 50 16 -20 +250

TAL-25 100-50 100 50 12 -20 +250

grubość 40 mikronów

grubość 50 mikronów

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Aluminiowe taśmy uszczelniające do wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania  

TAL
Dane techniczne

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 50 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 20 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 20 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 70 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 3.5 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C -20 ≈ +250 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 40 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 20 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 20 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 50 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 3.0 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C -20 ≈ +120 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

Właściwości Jednostka Wartość Metoda badania

Grubość Micron 30 PSTC-33 / ASTM D3652

Przyczepność N/25mm 20 PSTC-1 / ASTM D3330

Tack Rolling Ball cm 20 PSTC-6 / ASTM D3121

Wytrzymałość N/25mm 37,5 PSTC-31 / ASTM D3759

Rozciąglowość % 3.0 PSTC-31 / ASTM D3759

Odporność temp. ˚C -20 ≈ +120 -

Temp. stosowania ˚C +10 ≈ +40 -

TAL

TAL-...-...-4

TAL-25

http://www.alnor.com.pl/

