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A Farix Kereskedelmi Kft. ragasztószalagos csapata 1995 óta meghatározó szereplője a hazai 
öntapadó műszaki ragasztószalagok piacának. Kínálatunkban megtalálhatóak az ipar és barkács piac 
ragasztószalagjai.

Az elmúlt évek alatt kiváló kapcsolatokat építettünk ki Európa összes jelentős ragasztószalag gyártó 
cégével. Beszállítóink kiválasztásánál mindig arra törekszünk, hogy partnereink a legjobb ár érték 
arányú terméket kapják!

A katalógusban található termékeket precíz kiválasztás, tesztelés és pozitív ipari tapasztalatok alapján 
javasoljuk Önnek. Katalógustermékeink 90%-át raktárról szállítjuk.

Ezek a ragasztószalagok különböző hordozóanyaggal rendelkeznek, mint például alumínium, szövet, 
papír, műanyag (PP, PET, PEN, poliimid, stb.), habosított PE, PVC.
Ragasztórétegük hot-melt, természetes gumi, akril vagy szilikon bázisú lehet.

Szeretném bátorítani Önöket, hogy ha igényüknek megfelelő terméket nem találnak a kataló-
gusunkban, a megoldandó feladatról feltétlenül tájékoztassanak minket. Ezt azért is javasolom, 
mert a ragasztószalagok világa nagyon gazdag és színes, számos a katalógusban nem szereplő 
termékünk, felhasználási javaslatunk van. Ha szükséges, szívesen felkutatunk partnereink igényét 
kielégítő „speciális” ragasztószalagokat is.

Kollégáim nevében is várom a megkeresésüket.
Epres Péter

FARIX KFT  |  2040 Budaörs, Kamaraerdei út 5.  | Telefon: +36 23 427 470
e-mail: tapes@farix.hu  |  www.farix.hu
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1.2 / Kreppszalag (Scapa 9080)

Leírás: Felületkezelt papír (110µ vastag) + natúr kaucsuk 
ragasztó. Hőálló: 80°C (30perc)

Felhasználás: Általános felhasználású festő, fényező, 
barkács, rögzítő és jelölőszalag.

Méret:
Szélesség: 
19, 25, 30, 
38, 50 mm
Hossz.: 50 fm

1.3 / Aluszalag (papíros alu)

Leírás: Tiszta alufólia + akril ragasztó (kézzel téphető)
Vastagság:  30µ fólia – teljes vastagság: 64µ
Vastagság:  50µ fólia – teljes vastagság: 84µ
Hőálló:  -20 + 110°C 

Felhasználás:
Hő és légtechnikai csövek (alu, horganyzott, spiko csö-
vek, ALP, P3 légcsatornák), szigetelő panelek, és anyagok 
hőhídmentes végtelenítése.

Méret:
Szélesség: 
50, 75, 100 mm
(igény esetén 
eltérő szélesség)
Hossz.: 50 fm

1.5 / Duct tape-, Power tape-, 
Szövetbetétes szalag 

Leírás: Univerzális javító- és szerelőszalag. Műanyag 
felületi bevonat víztaszítóvá teszi.  Hőálló: 0-60°C

Felhasználás: Csövek, kábelek, fóliák, zsákok, sátrak, műanya-
gok, fém, fa felületek, zsalutáblák, stb.. ragaszthatók vele.

Szín: ezüst, fekete, 
fehér

Méret:
Szélesség: 50 mm
(ezüstből eltérő szélesség 
is rendelhető) 
Hossz.: 50 fm, 10 fm
(10fm: csak szürke színben)

1.6 / Kamera tape
Matt Gaffer tape – (S3130) 

Leírás: Matt felületű, műanyaggal bevont szövetszalag, 
290 µ  vastag, natúr kaucsuk ragasztóval.  Hőálló: 0-60°C

Felhasználás: Padló jelölésre, kábelek rögzítésére, vég-
telenítésre, felületvédelemre, színpad, film, szórakoztató 
iparban.  Reflektorok fényét nem veri vissza. Felülettől 
függően 1-2 napig nyomtalanul eltávolítható.

Szín: fekete, fehér, 
piros, kék, sárga, zöld 

Méret:
Szélesség: 25, 50 mm
(50mm-es csak fekete
és fehér színben)
Hossz.: 50 fm
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1.1 / Kreppszalag (Comm. Tape)

Leírás: Felületkezelt papír (52gr/m2) + natúr kaucsuk 
ragasztó.  Hőálló: 60°C (30perc)

Felhasználás: Általános felhasználású festő, fényező, 
barkács, rögzítő és jelölőszalag.

Méret:
Szélesség: 19, 25, 
30, 38, 50 mm
Hossz.: 45 fm

1.4 / Alugőzölt szalag (műanyag alu) 

Leírás: Fémezett BOPP fólia, 30µ vastag + akril ragasztó-
réteg

Felhasználás: Alugőzölt fóliával kasírozott szigetelőanya-
gok, légcsatornák végtelenítésére & dekorációs célokra.

Méret:
Szélesség: 50, 
75, 100 mm 
Hossz.: 50 fm
Cséve.: 76 mm
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2.2 / Csomagolószalag (PVC) 

Leírás: PVC fólia, 35µ vastag + natúr kaucsuk ragasztó-
réteg.

Felhasználás: Sokoldalú csomagoló, ragasztószalag. 

Szín.: fehér, 
transzparens, barna

Méret:
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 66 fm

2.3 / Üvegszál erősítésű 
csomagolószalag

Leírás: Üvegszál erősítésű pp csomagolószalag + Hot Melt 
ragasztó. Erősítés hossz, valamint hossz és kereszt irány-
ban. Szakítószilárdság.: 650 – 750 N/25mm között .

Felhasználás: Kartondoboz lezárás, rakat rögzítést, vég-
telenítés, stb.. 

Méret:
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 50 fm
(2 irányú.: igény szerint 
szélességben rendelhető)

2.5 / Padlójelölőszalag  

Leírás: Kemény PVC fólia, különféle színekben. 

Felhasználás: Kül és beltérben padlók, közlekedési útvo-
nalak jelölésére, azonosításra.  

Szín: piros, kék, sárga, zöld, fekete, fehér, fekete/fehér, 
fekete/sárga, 
zöld/fehér, 
piros/fehér

Méret:
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 33 fm

2.6 / Önhegedő gumi (szigetelőszalag) 

Leírás: Fekete 0,5mm vastag poliisobutilén (PIB) önhegedő 
szalag (védőpapíros), UV álló

Felhasználás: Elektromos szigetelésre (46KV-ig), kábel-
szigetelésre-, javításra, föld feletti és alatti munkákhoz, 
korróziógátló bevonatra.

Szín: fekete

Méret:
Szélesség: 
19, 25, 38 mm 
Hossz.: 10 fm

2.1 / Csomagolószalag 
transzparens, barna

Leírás: Polipropilén (BOPP) fólia, 25µ vastag + vizes akril 
ragasztóréteg hot-melt tulajdonságokkal.

Felhasználás: Általános felhasználású csomagolószalag.

Szín.: 
transzparens, barna

Méret:
Szélesség: 48 mm
Hossz.: 66 fm

2.4 / Szigetelőszalag (PVC) 

Leírás: Lágy PVC csomagolószalag, 130µ  vastag + natúr 
kaucsuk ragasztó. VDE, IMQ, ÖVE által bevizsgált.

Felhasználás: Szigetelésre, rögzítésre, bandázsolásra.

Szín: fekete, fehér, 
szürke, sárga, piros, 
zöld

Méret:
Szélesség: 50 mm 
Hossz.: 20, 25 fm
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3.2 / Kétoldalas szőnyegragasztó 
Prémium (733) 

Leírás: Hálós szövésű pamutszövet átlátszó szintetikus 
gumi ragasztóval. Teljes vastagság: 250 µ
Lefejtési erő: 25-30N/25mm
Hőállóság: 60°C

Felhasználás: Univerzális kétoldalas ragasztószalag, fóli-
ákhoz, padlószőnyeghez, pvc padlóhoz, durva és porózus 
felületekre.

Szín.: átlátszó 

Méret:
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 25 fm,10 fm

3.3 / Kétoldalas általános 
felhasználású (RDA700) 

Leírás: BOPP fólia (28 µ) vastag + szinteti kus kaucsuk ra-
gasztó. Teljes vastagság: 100 µ
Lefejtési erő: 25-30N/25mm
Hőállóság: 60°C

Felhasználás: Nagy kezdeti tapadású, széles körben fel-
használható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására. 

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.:  50 fm

3.5 / Kétoldalas szőnyegragasztó 
Standard (729)

Leírás: Poliészter szövet + szintetikus gumi ragasztó. 
Teljes vastagság: 155 µ
Lefejtési erő: 20-25/25mm
Hőállóság: 60°C

Felhasználás: Kedvező tapadás számos felületre pl: papír, 
fa, fém, műanyagok, porcelán, PE fólia, padlószőnyeg.

Szín: átlátszó 

Méret:
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 25fm,10fm

3.6 / Kétoldalas általános 
felhasználású Vlies (RDA710) 

Leírás: Nem szőtt szövet (vlies) kézzel téphető + szinteti-
kus kaucsuk ragasztó. Teljes vastagság: 100µ
Lefejtési erő: 25-27N/25mm
Hőállóság: 60°C

Felhasználás: Nagy kezdeti tapadású, széles körben fel-
használható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztásá-
ra. Kézzel téphető.

Méret:
Szélesség: 
igény szerint 
Hossz.: 50 fm

3.1 / Kétoldalas PVC fólia (S4400) 

Leírás: Kétoldalon azonos erővel tapadó PVC fólia 100µ 
vastag + natúr kaucsuk ragasztó.
Lefejtési erő: 13N/25mm
Hőállóság: 70°C

Felhasználás: Széleskörűen felhasználható, papír 
műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására. Harmónikus ta-
padóerő és visszaszedhetőség.

Szín.: átlátszó

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 50 fm

használható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztására. 

3.4 / Kétoldalas PET fólia (403)  

Leírás: Kétoldalon azonos erővel tapadó (PET (poliészter) 
fólia 160µ vastag + módosított akril ragasztó. 
Lefejtési erő:  26N/25mm
Hőállóság:    -20°C - +150°C

Felhasználás: Széleskörűen felhasználható, nagy ta-
padóerejű ragasztószalag, nehezen ragasztható felüle-
tekre, fémre, műanyagra,  polietilén-, poliészter-, poliu-
rethán habokra. 

Szín: átlátszó

Méret:
Szélesség: 
igény szerint 
Hossz.: 50 fm

használható, papír, műanyag, fa, fém, fóliák ragasztásá-



4.2 / Kétoldalas antracit PE hab 
Díszlécragasztó

Leírás: Zárt cellás 1mm vastag antracit színű polietilén 
(PE) hab + akril ragasztó.
Lefejtési erő:  16N/25mm
Hőállóság:     -20°C - +100°C

Felhasználás: Nagy kezdeti  tapadású, univerzális rögzítő 
szalag, kül- és beltérre. Ragasztható vele fém, üveg, tükör, 
műanyag, vízszintes és függőleges felületre. Olajnak, lágyítók-
nak, UV-nak ellenáll.

Szín.: antracit 

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 10, 25 fm
Védőpapír: fehér

4.3 / Kétoldalas 
„butilozott” szalag  (S5429) 

Leírás: Zárt cellás 1mm vastag antracit színű fehér védő-
papíros polieti lén (PE) hab + akril ragasztó. Buti lozott  ra-
gasztószalag.
Lefejtési erő:    21N/25mm
Hőállóság:       -40°C - +70°C

Felhasználás: Hőszigetelőt üvegtábláknál a távtartó és az 
üveg rögzítésére.

Szín.: antracit

Méret:
Szélesség: 4 mm
Hossz.: 60 fm

4.5 / Akrilhab szürke – AFT (AS167M)

Leírás: Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó 
szürke habosított akril.
Lefejtési erő max: 70N/25mm (90 fokban 24h elteltével)
Hőállóság:            -30°C - +80°C (1 órán keresztül: 120°C)

Felhasználás: Általános felhasználású rögzítőszalag, fém, 
üveg, műanyag felületre. 

Méret:
Vastagság: 1,1 mm 
Szélesség: 
igény szerint 
Hossz.: 33 fm

4.6 / Akrilhab fehér – AFT (AS127KW) 

Leírás: Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó fe-
hér habosított akril.
Lefejtési erő max:  80N/25mm (90 fokban 24h elteltével)
Hőállóság:            -40°C - +80°C (1 órán keresztül:120°C)

Felhasználás: Elsősorban alacsony felületi energiájú fe-
lületek pl.: polikarbonát (PC), ABS, Akril (PMMA), Poli-
észter (PET) és poliimid ragasztására. 

Méret:
Vastagság: 1,1mm 
Szélesség: 
igény szerint 
Hossz.: 33 fm

4.1 / Kétoldalas fehér PE hab 
Tükörragasztó

Leírás: Zárt cellás 1mm vastag fehér színű polietilén (PE) 
hab + akril ragasztó.
Lefejtési erő:  16N/25mm
Hőállóság:    -20°C - +100°C

Felhasználás: Nagy kezdeti tapadású, univerzális rögzítő 
szalag, kül- és beltérre. Ragasztható vele fém, üveg, tü-
kör, műanyag, vízszintes és függőleges felületre. Olajnak, 
lágyítóknak, UV-nak ellenáll.

Szín.: fehér

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 10,25 fm
Védőpapír: fehér, kék

lágyítóknak, UV-nak ellenáll.

4.4 / Akrilhab víztiszta szalag 
AFT (A11xx sorozat)   

Leírás: Kétoldalas teljes keresztmetszetben öntapadó 
víztiszta habosított akril.
Lefejtési erő:  38N/25mm
Hőállóság:    -30°C - +149°C (1 órán keresztül.: 204°C)

Felhasználás: Műanyagok, fémek, üvegek (biztonsági), 
burkolati elemek ragasztásra.  Nagy tapadóerejű és „lát-
hatatlan” kötés kialakítására.  

Szín: víztiszta

Méret:
Vastagság:  0,25mm; 
0,64mm; 1mm; 1,5mm
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 33, 20 fm
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5.1 / Fémezett poliészter fólia 
(S1695)

Leírás: Poliészter fólia (23µ vastag) + időálló akril ragasz-
tó. Teljes vastagság: 45 µ
Lefejtési erő:   2,6N/25mm
Hőállóság: -15°C - +130°C

Felhasználás: Dekorációs, végtelenítési, tömítési, magas 
hőállóságot és nagy szakítószilárdságot igénylő, tartós, 
időálló ragasztási feladatok ellátására. Vegyi anyagok-
nak, oldószereknek ellenáll, pl.: kitakarás szita nyomta-
tásnál.

Szín.: ezüst

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 66 fm

5.4 / Poliimid, Kapton fólia – (C556)

Leírás: Poliészter fólia (25µ vastag) + szilikon ragasztó. 
Teljes vastagság: 69 µ
Lefejtési erő:   6,8N/25mm
Hőállóság: +180°C (20 perc.: 260°C)

Felhasználás: Magas hőállóság igény esetén, felületvé-
delemre (aranyozás, porszórás), elektromos szigetelésre, 
tekercs, transzformátor gyártásra. Vegyi anyagoknak el-
lenáll. UL bevizsgált.

Szín: aranysárga

Méret:
Szélesség: 
igény szerint 
Hossz.: 33 fm
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5.2 / Poliészter fólia – (P.31) 

Leírás: Poliészter fólia (23µ vastag) + hőre keményedő 
gumi ragasztó. Teljes vastagság: 60 µ
Lefejtési erő: 4,2N/cm
Hőállóság: 130°C

Felhasználás: Tekercs, transzformátor, kondenzátor gyár-
tásnál szigetelési célra. UL bevizsgált.

Szín.: sárga 

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 66 fm

5.3 / Kék poliészter fólia – (C1601) 

Leírás: Transzparens kék színű poliészter fólia (23µ vastag) 
+ szilikon ragasztó. Teljes vastagság: 68 µ
Lefejtési erő: 7N/25mm
Hőállóság: 130°C (rövid ideig: 150°C)

Felhasználás: Általános felhasználású maszkoló (kitaka-
ró) végtelenítő, jelölő szalag.

Szín: kék

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 66 fm

5.5 / Poliészter fólia – (P.450)

Leírás: Poliészter fólia (50µ vastag) + szilikon ragasztó. 
Teljes vastagság: 85 µ
Lefejtési erő: 3,5N/cm
Hőállóság: 130°C (rövid ideig: 180-200°C)

Felhasználás: Általános felhasználású poliészter fólia, 
melynek fő alkalmazása maszkolás, végtelenítés, toldás, 
elektromos szigetelés.

Szín: zöld 

Méret:
Szélesség: 
igény szerint
Hossz.: 66 fm

5.6 / Poliészter + Alu (AP009) 

Leírás: Poliészter fóliára kasírozott 9µ vastag alumínium 
fólia akril ragasztóréteggel. Vastagság: 70 µ
Lefejtési erő:  4,5N/cm
Hőállóság: -40°C - +150°C

Felhasználás: Kiváló kombinációja a jó hővezetésű alu-
míniumszalagnak és a kiváló szakítószilárdságú poliész-
ternek.

Szín: szürke

Méret:
Szélesség: 
25, 38, 50, 60 mm
Hossz.: 10, 25, 50 fm

elektromos szigetelés.
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6.1 / Páraáteresztő perforált 
(AD34 sorozat)

Leírás: Erős fleece anyag, nem ragasztós oldala műanyag 
felületi kenéssel ellátva. Perforált rész légáteresztő 
anyaggal laminálva. Vastagsága védőpapír nélkül: 120µ
Lefejtési erő:  13N/25mm
Hőállóság: -30°C - +80°C

Felhasználás: Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási 
éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásá-
nak megelőzésére, víz, páralecsapódás távozásának elő-
segítésére.

Szín.: szürke

Méret:
Szélesség: 
25, 38, 50 mm
Hossz.: 33 fm

6.3 / Páraáteresztő 
porzáró (MB sorozat)

Leírás: Keményebb tartású, öregedésálló (PP) flíz, teljes 
felületére pontszerűen felvitt akril ragasztóréteg.
Lefejtési erő:   20N/25mm
Hőállóság:  -20°C - +80°C

Felhasználás: Páraáteresztő és porzáró tulajdonságai mi-
att üregkamrás polikarbonát lapok vágási éleinek lezá-
rására szolgál. Miután teljes felülete ragad, felhelyezése 
könnyű.

Szín: antracit

Méret:
Szélesség: 
28, 38, 45, 60mm
Hossz.: 33 fm

6.2 / Páraáteresztő – (AD45 sorozat) 

Leírás: Új fejlesztésű erős fleece anyag, amely teljes ke-
resztmetszetben páraáteresztő. Vastagsága védőpapír 
nélkül: 200µ
Lefejtési erő:   20N/25mm
Hőállóság: -30°C - +80°C

Felhasználás: Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási 
éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásá-
nak megelőzésére, víz, páralecsapódás távozásának elő-
segítésére.

Szín.: szürke 

Méret:
Szélesség: 28, 42, 
50, 60, 70 mm
Hossz.: 33 fm

6.5 / Párazáró – (PET + Alu)

Leírás: Poliészter fóliára kasírozott  9µ vastag alumínium fólia akril ragasztóréteggel. 
Vastagság: 70 µ
Lefejtési erő:  4,5N/cm
Hőállóság:     -40°C - +150°C

Felhasználás: Kiváló párazáró tulajdonságú anyag, amely az építőiparban széles kör-
ben felhasználható. Kiváló kombinációja a jó hővezetésű alumíniumszalagnak és a 
kiváló szakítószilárdságú poliészternek.

Méret:
Szélesség: 25, 38, 50 mm
Hossz.: 10 fm, 25 fm, 50 fm 

6.4 / Párazáró – (G36 sorozat)

Leírás: Erős flíz anyag műanyag felületi réteggel, akril 
ragasztóval, védőpapírral. Vastagsága védőpapír nélkül: 
120µ
Lefejtési erő:  16N/25mm
Hőállóság: -30°C - +80°C

Felhasználás: Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási 
éleinek leragasztására, por és szennyeződések bejutásá-
nak megelőzésére.

Szín: szürke 

Méret:
Szélesség: 
25, 38, 50 mm
Hossz.: 50 fm
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7.1 / Butil tömítő szalag – (0303)

Leírás: Kaucsuk alapú extrudált tömítő szalag. 
Lefejtési erő:  8N/cm
Hőállóság: -40°C - +90°C

Felhasználás: Érintkező felületek tömítésére, pl.: trapéz-
lemez, szendvicspanel hossz és keresztirányú átlapolá-
sainál;  légtechnikában peremtömítésre;  vákuumozási 
technológiáknál;  lakókocsi, mobil házak; vízelvezető  (fe-
lületszivárgó – drain) lemezek esetében.

Szín: szürke

Méret:
Vastagság: 2 mm 
Szélesség: 10 mm
Hossz.: 22,5 fm

7.3 / Szövetbutil tömítő szalag – (0318)

Leírás: Kaucsuk alapú extrudált tömítőszalag flíz borítás-
sal. 
Lefejtési erő:  10N/cm
Hőállóság: -40°C - +90°C

Felhasználás: Vizes helységeknél falcsatlakozások tömí-
tésére. Járműiparban hang és zajcsillapításra. Hűtéstech-
nikában panelcsatlakozások tömítésére. A flíz borítás 
festhető, vakolható, csemperagasztóval ragasztható.

Szín: szürke

Méret:
Vastagság: 2 mm 
Szélesség: 
50 mm
Hossz.: 15 fm

7.2 / Alubutil tömítő szalag – (0315) 

Leírás: Alu borítású kaucsuk alapú extrudált tömítő sza-
lag. 
Lefejtési erő:  9N/cm
Hőállóság: -40°C - +90°C

Felhasználás: Üvegfalak, függönyfalak, vápa csatornák 
tömítésére. Szivárgások gyorsjavítására, tetőablakok, te-
tőkibúvók tömítésére, UV és időjárásálló tömítő. 

Szín: szürke 

Méret:
Vastagság: 0,8 mm 
Szélesség: 50 mm
Hossz.: 20 fm

7.5 / Légtechnikai peremtömítő

Leírás: Egyoldalon öntapadó zárt cellás PE habszalag agresszív ragasztóréteggel.

Felhasználás: Univerzálisan felhasználható légtechnikai peremek tömítésére, kipár-
názásra, trapézlemez toldások tömítésére (TBA szalag), általános célú tömítésre, szi-
getelésre.

Szín: antracit 

Méret:
Vastagság: 3, 4, 6 mm 
Szélesség: 9, 12 mm

7.4 / Alátétszalag - 
öntapadó PE habszalag

Leírás: Egyoldalon öntapadó zárt cellás PE habszalag ag-
resszív ragasztóréteggel.

Felhasználás: Kiváló víztaszító és hangcsillapító tulaj-
donságokkal rendelkezik. Univerzálisan felhasználható 
gipszkarton- és általános szereléstechnikában tömítésre, 
kipárnázásra, felületi 
egyenetlenségek 
kompenzálására.

Szín: antracit 

Méret:
Vastagság: 3 mm 
Szélesség: 
30, 50, 70 mm
Hossz.: 30 fm
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8.1 / Kliséragasztó, 
10-es, 20-as, 30-as print

Leírás: Átlátszó e-PVC és MOPP fólia kaucsuk ragasztó-
val, valamint hullámos védőpapírral.

Vastagság: 100µ (barna), 200µ (fehér), 300µ (zöld)
Lefejtési erő: 13N/25mm
Hőállóság:    +70°C

Felhasználás: Gumi és 
fotópolimer klisé 
nyomóhengerre, 
sleevre rögzítésére.

Méret:
Szélesség: 310 mm
Hossz.: 12,5 fm

8.3 / Kliséragasztó habos 550 µ
HP sorozat

Leírás: Habosított 550µ vastag  nagy rezgéselnyelésű új-
fajta PE habréteggel, akril ragasztóval, mikro barázdált 
műanyag védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fó-
liaréteggel.

Vastagság: 550µ 
Keménység: Puha (rózsaszínű hab), Puhánál kemé-
nyebb (sárgaszínű hab), Félkemény (fehér hab), Félke-
ménynél keményebb (zöld hab), 
Kemény (kék hab)
Tapadó erő: gyenge / 
standard / erős
Hőállóság: +70°C

Felhasználás: Kliséragasztás 
nyomóhengerre, sleevre.

Méret:
Szélesség: 455 mm
Hossz.: 25 fm

ménynél keményebb (zöld hab), 

8.2 / Kliséragasztó habos 550 µ  
432xx sorozat

Leírás: Habosított 550µ  vastag  PE hab akril ragasztóval, 
fehér védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fólia-
réteggel.

Vastagság: 550µ 
Keménység: Puha (rózsaszínű hab), Félkemény (fehér 
hab), Kemény (kék hab)
Tapadó erő: gyenge / 
standard / erős
Hőállóság:    +70°C

Felhasználás: Kliséragasztás 
nyomóhengerre, sleevre. 

Méret: 
Szélesség: 455 mm
Hossz.: 25 fm

8.5 / Kliséragasztó szövetes  (101)

Leírás: Pamutszövet natúr kaucsuk ragasztóval, sárga védőpapírral. 

Vastagság: 330µ 
Lefejtési erő: 4 N/cm
Hőállóság:    +100°C

Felhasználás: Kliséragasztás nyomóhengerre, valamint sleevre.

Méret:
Szélesség: igény szerint
Hossz.: 25 fm

8.4 / Kliséragasztó habos 400 µ
431xx sorozat

Leírás: Habosított 400µ  vastag  PE hab akril ragasztóval, 
fehér védőpapírral, klisébontást segítő poliészter fólia-
réteggel.

Vastagság: 430µ 
Keménység: Félkemény, Kemény
Tapadó erő: standard / erős / extra
Hőállóság:    +70°C

Felhasználás: Kliséragasztás 
nyomóhengerre, sleevre.

Méret:
Szélesség: 455 mm 
(igény esetén tetszőleges)
Hossz.: 25 fm



A ragasztószalagok felhasználásakor a felületnek mindig száraznak, tisztának, por-, szennyeződés- és zsír-
mentesnek kell lennie. 
A műszaki tulajdonságok biztonságos megőrzése céljából a terméket lehetőleg az eredeti csomagolásban, 
15 és 22°C között és 65% páratartalom mellett kell tárolni. A közvetlen nap- és hősugárzást el kell kerülni. A 
termékek – a krepp szalagok kivételével – műszaki tulajdonságaikat legalább 12 hónapig megőrzik.
A felhasználásra vonatkozó információink, tanácsadásunk a legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem men-
tesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek 
tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. 
Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. 
Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink 
szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján kerültek kiállításra, melyek gon-
dos vizsgálatokon alapulnak.

Telefon: +36 23 427 470
e-mail: tapes@farix.hu

www.farix.hu

FARIX KFT
2040 Budaörs, 
Kamaraerdei út 5.


