Wrap tape
Taśmy sterylizacyjne

LATEX

samoprzylepne taśmy zabezpieczające
opis produktu

Taśmy zabezpieczające w wersji bez wskaźnika oraz ze wskaźnikiem procesu
przeznaczone są do zabezpieczania opakowań, które są poddawane sterylizacji
parą. Taśmy zachowują doskonałe parametry fizyczne i nie odklejają się podczas
procesu; można je łatwo odkleić od wysterylizowanego pakietu bez ryzyka jego
uszkodzenia.
Produkt wykonany jest ze specjalnego, supermocnego papieru krepowanego,
pokryty warstwą syntetycznego kleju.
Dzięki wskaźnikowi chemicznemu typu 1 (zgodnie z ISO 11140) możliwe jest
rozróżnienie pakietów wysterylizowanych od tych nie poddanych procesowi
sterylizacji.
sposób użycia i odczyt wyników
Pakiet zawinięty papierem krepowanym, włókniną lub SMSem należy okleić taśmą
na całej jego długości i szerokości, w taki sposób, aby końcówki taśmy zachodziły
na siebie na odcinku minimum 10cm.
W przypadku taśm ze wskaźnikiem- wskaźnik przebarwia się z zielonego na czarny
po poddaniu pakietu procesowi sterylizacji parowej w odpowiednich warunkach:
w urządzeniach pracujących w temp. 121°C przez 30 minut, w temp. 132°C przez
4 minuty lub w 135°C przez 3 minuty.
dane techniczne
kolor:
podłoże:
klej:
wskaźnik:
grubość:
przyczepność do stali:
Wytrzymałość:
Wydłużenie:

beżowy, niebieski,
z nadrukowanymi zielonymi liniami wskaźnika*
nasycony papier krepowany
syntetyczny elastomer
tusz bez ołowiu*
0,15mm
8.2N / 25mm
87N / 25mm
7%
* informacje dotyczą taśm ze wskaźnikiem

informacje dodatkowe
normy: ISO 11140-1:2005, typ 1
przechowywanie i okres przydatności: należy zachowywać odpowiednią rotację
zapasów; okres przydatności 3 lata od daty produkcji

przed procesem

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji

w trakcie procesu

po procesie
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Wrap tape
LATEX

Taśmy sterylizacyjne
samoprzylepne taśmy zabezpieczające
opis produktu
BEŻOWE TAŚMY (naturalne), do papieru krepowanego
• wersja neutralna (bez wskaźnika):
sterylizacja parowa
szerokości taśm: 18mm | 24mm | 48mm, długość rolki 50m
• wersja ze wskaźnikiem procesu:
wskaźnik w kolorze zielonym
szerokości taśm: 18mm | 24mm, długość rolki 50m
NIEBIESKIE TAŚMY- do włókniny, SMS
dla uzyskania maksymalnej przyczepności, specjalnie przystosowane do włókniny i SMS
• wersja neutralna (bez wskaźnika):
szerokości taśm: 24mm | 48mm, długość rolki 50m
• wersja ze wskaźnikiem procesu:
wskaźnik w kolorze zielonym
szerokości taśm: 18mm | 24mm | 48mm, długość rolki 50m
nr katalogowy

szerokość taśmy

ilość

beżowa taśma do papieru krepowanego, neutralna (bez wskaźnika):
30001950
30002450
30004850

18mm
24mm
48mm

48 szt. w opakowaniu
36 szt. w opakowaniu
28 szt. w opakowaniu

beżowa taśma do papieru krepowanego, ze wskaźnikiem:
31001950VE
31002550VE

18mm
24mm

48 szt. w opakowaniu
36 szt. w opakowaniu

niebieska taśma do włókniny, neutralna (bez wskaźnika):
30BLEU2550
30BLEU4850

24mm
48mm

36 szt. w opakowaniu
18 szt. w opakowaniu

niebieska taśma do włókniny, ze wskaźnikiem:
31BL1950VE
31BL2550VE
31BL4850VE

18mm
24mm
48mm

48 szt. w opakowaniu
36 szt. w opakowaniu
18 szt. w opakowaniu

dystrybutor taśmy:
47000010

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji

1 szt.
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