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Taśmy pakowe samoprzylepne  
są obecnie poddawane recyklingowi razem z tekturą 
(tolerancja 3% zanieczyszczeń).
Polipropylen może być spalany bez toksycznych 
oparów.

Papierowa samoprzylepna taśma Rajatape  
stanowi ekologiczną alternatywę dla taśm 
plastikowych.
Standardowa taśma podgumowana, wykonana z 
materiałów naturalnych 100%, jest najbardziej 
ekologicznym rozwiązaniem.

Zamykanie kartonów z poszanowaniem 

środowiska naturalnego jest możliwe!

APLIKACJA TAŚMY:
•  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy zastosowanie taśmy w temperaturze 

powyżej 10 °C, na czystą i suchą powierzchnię.
•  Do zastosowań w niskich temperaturach, polecamy użycie taśmy 

polipropylenowej z naturalnym klejem kauczukowym (Taśma polipropylenowa 
Rajatape Standard Plus, taśma papierowa Rajatape) lub taśmy podgumowanej.

•  Dociskaj lekko taśmę za pomocą dyspensera.
•  Należy unikać rozciągania taśmy polipropylenowej, która może się odkleić, 

powracając do pozycji wyjściowej. 

PRZECHOWYWANIE:
Zalecamy przechowywanie taśm samoprzylepnych 
maksymalnie do 6 miesięcy (do 1 roku w przypadku 
akrylowej taśmy klejącej) w temp. od 15 do 25 °C i 
maksymalnej wilgotności 65%.
W przeciwnym razie, kleje i taśmy klejące należy 
umieścić w ogrzewanym pomieszczeniu 24 godziny 
przed użyciem.
Taśmypodgumowane mogą być przechowywane 
przez kilka lat, bez ryzyka pogorszenia jakości, 
zabezpieczone przed światłem i kurzem.

Jak odpowiednio zamknąć kartony?
Im grubsza folia, tym jest mocniejsza. Jednostkę miary wyrażono w mikronach (1/1000 mm).
Niezależnie od Twoich wymagań, mamy rozwiązanie!  Zaleca się przeprowadzenie próby w rzeczywistych warunkach stosowania i upewnienie się, że wybrany 
produkt spełnia wszystkie oczekiwania.

Jakie są ograniczenia lub wymagania dotyczące zamykania kartonów?

Kartony lekkie o wadze do 25 kg Kartony o wadze do 35 kg Kartony ciężkie o wadze powyżej 35 kg

• Wybierz taśmę polipropylenową
46mikronów lub PCV 53 mikrony,
papierową lub taśmę papierową  
podgumowaną
 
• Zastosuj zaknięcie za pomocą  
2 kawałków taśmy

• Wybierz taśmę polipropylenową 60 
mikronów lub PCV 53 mikrony,
wzmocnioną taśmę papierową
lub standardową taśmę 
podgumowaną

• Zastosuj wzmocnione zamknięcie
za pomocą 6 kawałków taśmy

• Wybierz taśmę PCV lub 
polipropylenową 60 mikronów
lub taśm samoprzylepną zbrojoną 
Rajatape 110 mikronów

• Zastosuj 6 taśm o szerokości
od 70 do 75 mm

Karton z wypełnieniem, tektura 
3-warstwowa

Estetyczne zamknięcie
Zamknięcie o wysokim poziomie bezpieczeństwa

z zabezpieczeniem przed otwarciem

• Wytrzymała taśma PCV Rajatape lub 
Tesa 4120
• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard
• Taśma polipropylenowa Scotch 3M
• Taśma papierowa podgumowana
• Taśma samoprzylepna zbrojona

• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard cichoodwijalna
• Taśma personalizowana RAJAPRINT
• Taśma samoprzylepna papierowa
• Taśma papierowa podgumowana

 
• Taśma ostrzegawcza Rajatape
• Taśma papierowa podgumowana
• Taśma personalizowana RAJAPRINT

Długie składowanie
Narażenie na działanie wysokiej

wilgotności
Przechowywanie w niskich temperaturach,

eksport do zimnych krajów
Ekspozycja na promieniowanie UV, eksport do 

ciepłych krajów

• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard cichoodwijalna
• Taśma papierowa podgumowana

• PCV Rajatape lub Tesa
• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard
• Taśma papierowa podgumowana
• Taśma samoprzylepna zbrojona

• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard Plus
• Taśma polipropylenowa Rajatape 
Standard cichoodwijalna
• Taśma papierowa podgumowana
• Taśma samoprzylepna zbrojona

• Taśma polipropylenowa Rajatape Standard 
cichoodwijalna
• Taśma papierowa podgumowana

Jakie są ograniczenia dotyczące przechowywania lub transportu Twoich towarów?

WYRÓŻNIJ TWOJĄ MARKĘ TAŚMĄ
Z NADRUKIEM

• Dzięki spersonalizowanemu nadrukowi Twoje taśmy 
samoprzylepne mogą stać się narzędziem komunikacji.
•  Zabezpieczasz Twoje przesyłki, ponieważ 

spersonalizowanej taśmy nie można wymienić w 
przypadku naruszenia.

Tel. 801 55 3200 * • Fax 801 55 4000 *
Email specjalne@rajapack.pl

*koszt wg taryfy operatora

Poradnik produktowy
TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

Jak wybrać 
taśmę samoprzylepną?

Wskazówki użycia

801 55 3000 poczta@rajapack.pl             rajapack.pl@


