
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych 

Pulsar Taśma Naprawcza P-308 

Red, czerwona  
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR LENS REPAIR P-308 - to taśma do naprawy 
świateł STOPU w samochodach – czerwona. Taśma 
jest odporna na warunki atmosferyczne i pro- 
mieniowanie UV. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Do natychmiastowego wykonywania doraźnych 
napraw uszkodzonych świateł stopu w samochodach. 
Taśma w sposób szybki i pewny uszczelnia pęknięcia. 
Może być stosowana nawet na mokre lampy. 
Specjalna taśma P-308 półprzepuszczalna posiada 
matowe zabarwienie. Szczególny nacisk został 
położony na dobór koloru taśmy. Jest on taki, jaki 
posiadają lampy pojazdów dopuszczonych w ruchu 

europejskim. Powiększono grubość taśmy do 80m 
podnosząc jej wytrzymałość mechaniczną. Tworzywo 
taśmy jak i klej są odporne na promieniowanie UV oraz 
zmienne warunki atmosferyczne w zakresie temperatur 

od -35C do +95C. Skład chemiczny barwnika gwa-
rantuje niezmienność koloru taśmy w czasie. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Typ chemiczny: taśma 
Kolor: czerwony 
Trwałość:  36 m-cy 

Zakres temperatur pracy: -35C  +95C 
 
OPAKOWANIA: 
Skin, 5cm x 1m. 
 
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Powierzchnie przed naniesieniem taśmy powinny być 
czyste, suche oraz wolne od kurzu i brudu. Usunąć 
zanieczyszczenia, olej, pozostałości taśmy oraz inne 
zanieczyszczenia, odtłuścić zmywaczem zawierającym 
rozpuszczalnik alkoholowy np. PULSAR PLASTIC 
CLEANER (nie powoduje uszkodzeń tworzywa 
zasadniczego). Ten zmywacz może być stosowany 
także na powierzchnie z tworzyw sztucznych. Upewnić 
się, że elementy są dobrze oczyszczone (np. poprzez 
przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym). 
Na oczyszczone powierzchnie nałożyć taśmę. 

Dopasować przed odcięciem z rolki odpowiednią 
długość taśmy. W przypadku, gdy uszkodzenie jest 
większe niż szerokość taśmy przyklejać paski taśmy 
warstwowo na zakładkę nie mniejszą niż 5 mm. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR LENS REPAIR P-308 nie wymaga 
żadnych szczególnych środków ostrożności przy 
użytkowaniu i aplikacji. 
 
Kod produktu: 
 
KP308, EAN: 5905722030142 
 
 


