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Zaklejanie kartonów może być realizowane taśmami samoprzylepnymi (pakowymi) lub
podgumowanymi, które są aktywowane wodą.

ZAKLEJARKI
DO KARTONÓW I
AKCESORIA

W zależności od potrzeb i warunków, w jakich
odbywa się klejenie kartonów – można
stosować taśmy samoprzylepne (zwane też
klejącymi, lub pakowymi), oraz taśmy
podgumowane, aktywowane wodą. W ofercie
IZIPAK znajdują się oba rodzaje taśm, a także
wybór zaklejarek i dyspenserów, które ułatwiają
i przyspieszają proces klejenia.

Zaklejarki do taśm: podgumowanych, CYKLOP C-25 (u góry) i pakowych CYKLOP BABYMATIC (u dołu).

ZAKLEJARKI DO KARTONÓW
Zaklejarka Cyklop C-25
Taśma: podgumowana
Szerokość taśmy 20 – 100 mm
Średnica rolki – do 200 mm
22 dostępne długości taśmy (20
– 130 cm, co 5 cm)
Wymiary: 450 x 290 x 250 mm
Waga 12 kg
Zasilanie: 230 V, 1-Ph., 50 Hz
Podawanie taśmy: automatyczne

Cyklop B6
Taśma: podgumowana
Szerokość taśmy 20 – 100 mm
Średnica rolki – do 200 mm
Można ustawić 2 długości taśmy
(w zakresie 10 – 110 cm)
Podawanie taśmy: ręczne, za
pomocą dźwigni

Dyspenser V-91
Taśma: podgumowana
Szerokość taśmy 20 – 80 mm
Gilotynka do odcinania taśmy
Podawanie taśmy: ręczne

Cyklop BABYMATIC
Taśma: pakowa
Szerokość taśmy: 15 – 75 mm
Długość odcinków: 50 – 130 cm
Automatyczna gilotynka
Definiowanie długości taśmy
Podawanie taśmy: automatyczne

Na zdjęciu: struktura powierzchniowa taśm podgumowanych wzmocnionych.
Taśmy samoprzylepne (pakowe) służą do zaklejania i zabezpieczania pudeł
kartonowych. Występują w trzech podstawowych kolorach: transparentnym
(przezroczystym), brązowym i białym. Mogą być pokryte nadrukiem.
Taśmy samoprzylepne są pokryte klejem:
• akrylowym,
• kauczukowym syntetycznym (hot melt),
• kauczukowym naturalnym (solvent).
Standardowa szerokość taśmy pakowej to 48 mm, długość natomiast podawana jest w
jardach (y). Najczęściej spotykane są taśmy 50 i 66 jardowe (tj. około 46 i 61m).
Taśmy podgumowane, służące do pakowania i zabezpieczania pudeł kartonowych.
Mogą być zwykłe, oraz wzmacniane (na przykład włóknem szklanym).
Taśmy te występują w przeróżnych szerokościach, długościach i barwach.
Aktywowane są wodą, dzięki czemu znakomicie nadają się do klejenia pudeł
zabrudzonych i zawilgoconych. Po wyschnięciu klej z taśmy wnika w strukturę kartonu
nierozerwalnie.
Taśmy podgumowane nadają się do „banderolowania” pudeł, gdyż nie da się ich zdjąć
tak, aby nie pozostał ślad na kartonie (widać od razu „nieautoryzowane” próby otwarcia
kartonu).

