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Produkt przetestowany przez TNO



Czyste i przejrzyste
płyty wielokomorowe?

Ponieważ poliwęglan przepuszcza powietrze, jedynym elementem, na którym należy 
się skupić, jest ciągłe skraplanie się wody na płycie wielokomorowej. Powoduje ono 
zmniejszenie przejrzystości i pogarsza izolację termiczną. Po jakimś czasie płyta przybiera 
zieloną barwę i staje się brudna.

Firma Multifoil wynalazła taśmę AntiDUST®, która pozwoli rozwiać te obawy. To jedyny 
system, który zapewnia przejrzystość płyt poliwęglanowych w okresie od 1 roku do 10 lat!

Płyty wielokomorowe z poliwęglanu to doskonały materiał do 
stosowania w systemach przeszkleń. Umożliwia tworzenie 

lekkich konstrukcji, jest bardzo wytrzymały i trwały.



Kurz, algi i grzyby
Filtr zapewnia doskonałą ochronę przed brudem i kurzem, 
nawet w bardzo małych cząsteczkach. Grzyby, algi i owady  
nie mają szans. 

Klej
Pokryty mocnym i trwałym klejem, odpornym na warunki 
zewnętrzne. Łatwy w stosowaniu i niezawodny. Zaprojektowany 
do zastosowań poliwęglanowych.

6 jasnych powodów aby używać 
taśmy by Multifoil

Kurczenie i rozszerzanie
Płyty wielokomorowe reagują pod wpływem temperatur. 
Wszystkie nasze taśmy zostały zaprojektowane by rozszerzać 
i kurczyć się z arkuszem.

Włóknina
Nasze specjalnie uszlachetnione, wysokiej jakości włókniny 
utrzymują cząsteczki o wielkości> 25μm z dala od płyt wielokomo-
rowych i są antybakteryjne. Zapewniają idealną ochronę.

Wentylacja
Za dużo lub za mało wentylacji, nie wpływa dobrze na trwałość 
wielokomorowej płyty. Nasz system taśm zapewnia odpowied-
nią wentylację.

Kondensacja
Wysokiej jakości włóknina delikatnie odprowadza skropliny 
na zewnątrz. W ten sposób zapewniamy doskonałe usuwanie 
skondensowanej wody. 

Wszystkie taśmy AntiDUST® firmy Multifoil zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć jeden cel: utrzymać czystość 
i przejrzystość wielokomorowych płyt poliwęglanowych. W ten sposób możesz cieszyć się wszystkimi zaletami, jakie oferuje 
system wielokomorowych poliwęglanów.

Odwiedź nas na stronie www.antidusttape.com



Poliwęglan | Płyty wielokomorowe  



Mamy rozwiązanie  
dla każdej płyty wielokomorowej

G3600 | Taśma uszczelniająca
Połączenie produktu AntiDUST® G3600 i naszej  
taśmy paroprzepuszczalnej zapewnia największe korzy-
ści w dziedzinie ochrony płyt wielokomorowych przed 
kurzem, mchem, owadami i wodorostami.

AD3500 | Taśma paroprzepuszczalna
Po starannym dokonaniu wyboru, pracach technicznych 
i testach z dumą przedstawiamy nasz najnowszy produkt 
z serii taśm AntiDUST®: AD3500.

ClickFit | System taśm
Nasz system taśm ClickFit oferuje indywidualnie dopa-
sowaną wycinaną taśmę paroprzepuszczalną i uszczel-
niającą o wyjątkowych właściwościach serii 4500, 
3500 i 3600.

AD4500 | Taśma paroprzepuszczalna  z 
 możliwością nadruku 
Możemy dostosować produkty naszej serii AD4500 
dodając Twoje logo i nazwę marki.

AD4500 | Taśma paroprzepuszczalna
Produkt AD4500 został poddany gruntownym zmianom 
z uwzględnieniem estetyki, a niektóre cechy techniczne 
zostały stworzone z myślą o wyprzedzaniu potrzeb 
naszych (międzynarodowych) klientów.

G4600 | Bezprzekładkowa taśma uszczelniająca   
 

Nasza seria G4600 ma wszystko, czego potrzebujesz, 
aby Twoje panele wielokomorowe pozostawały czyste i 
przejrzyste, ale bez ryzyka ślizgania się, czasochłonnego 
czyszczenia i negatywnego wpływu na środowisko. Do 
stosowania na wierzchu panelu poliwęglanowego. 

 NOWOŚĆ) 



Zastosowania przemysłowe  | Wysyłka 



Zastosowania taśmy 

Obiekty użytkowe | stadiony, szpitale, dworce 
kolejowe, lotniska, baseny i centra handlowe.

Klienci indywidualni  | oranżerie, wiaty garażowe, 
zadaszenia i werandy.

Przemysł | fabryki, szklarnie, magazyny i zakłady 
przemysłowe.

Oryginalna taśma AntiDUST® firmy Multifoil jest numerem 1 wśród taśm do przeszkleń z poliwęglanowych płyt wielokomorowych.  
Od ponad 30 lat taśma AntiDUST® firmy Multifoil jest standardem w wielu projektach na całym świecie.

Odwiedź nas na stronie www.antidusttape.com



Blister
Specjalnie z myślą o rynku artykułów dla majsterkowi-
czów zaprojektowaliśmy  wysokiej jakości opakowanie 
typu blister, na którym można umieścić logo i/lub 
kod kreskowy. Łatwość użycia i rozpoznawalna jakość 
taśmy AntiDUST®.

Pudełko
Oferujemy różnych rozmiarów pudełka z  
nadrukowanym oryginalnym logo AntiDUST®.  
To przedstawienie jakości produktu, wytwarzania i 
opakowania, jaką oferuje firma Multifoil!

Top Card
Jako kolejną opcję dostarczamy również taśmy 
AntiDUST® pakowane z elementem Top Card. Na 
elemencie Top Card można umieścić logo i/lub kod 
kreskowy. 

Możliwości pakowania

Odwiedź nas na stronie www.antidusttape.com



Produkty użytkowe  | Dekarstwo



AD4500 | Taśma paroprzepuszczalna z 
możliwością nadruku 4500

AD3500 | Taśma paroprzepuszczalna

AD4500 | Taśma paroprzepuszczalna



Odwiedź nas na stronie www.antidusttape.com

Seria AD3500 | Taśma 
paroprzepuszczalna

Do stosowania z serią G3600.
GRUBOŚĆ PŁYTY 
WIELOKOMOROWEJ

SZEROKOŚĆ 
TAŚMY

ANTIDUST® 
TYP

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
(STANDARD)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD3528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD3538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD3542 33m 35

25mm 50mm AD3550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD3560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD3570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD3580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD3590 33m 15

Więcej wymiarów na żądanie.

Produkty i wymiary

Seria G3600 | Taśma 
uszczelniająca

Taśma uszczelniająca z przekładką, do stosowania z 
AD3500 lub AD4500

GRUBOŚĆ PŁYTY 
WIELOKOMOROWEJ

SZEROKOŚĆ 
TAŚMY

ANTIDUST® 
TYP

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
(STANDARD)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G3628 33m 60

10 / 16mm 38mm G3638 33m 40

16 / 20mm 42mm G3642 33m 35

25mm 50mm G3650 33m 30

32 / 35mm 60mm G3660 33m 25

40 / 45 / 50mm 75mm G3675 33m 20

55 / 60mm 90mm G3690 33m 15

Więcej wymiarów na żądanie. 

Seria AD4500 | Taśma 
paroprzepuszczalna

Do stosowania z serią G3600. 
GRUBOŚĆ PŁYTY 
WIELOKOMOROWEJ

SZEROKOŚĆ 
TAŚMY

ANTIDUST® 
TYP

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
(STANDARD)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm AD4528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD4538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD4542 33m 35

25mm 50mm AD4550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD4560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD4570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD4580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD4590 33m 15

Więcej wymiarów na żądanie.

Seria ClickFit | System taśm 
Taśma paroprzepuszczalna i uszczelniająca. Opcje 
dostępne dla wszystkich systemów Click. 

GRUBOŚĆ PŁYTY 
WIELOKOMOROWEJ

SZEROKOŚĆ 
TAŚMY

ANTIDUST® 
TYP

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
(STANDARD)

PCS/
CRT

40mm 60mm ClickFit40  600mm 100 pcs

60mm 90mm ClickFit60  1063mm 100 pcs

Więcej wymiarów na żądanie.

Dostępne od 6,5 metra do 300 metrów

Seria G4600 |         
 NOWOŚĆ) 

Bezprzekładkowa taśma uszczelniająca do stosowania z 
AD3500 lub AD4500.

GRUBOŚĆ PŁYTY 
WIELOKOMOROWEJ

SZEROKOŚĆ 
TAŚMY

ANTIDUST® 
TYP

DŁUGOŚĆ TAŚMY 
(STANDARD)

ROLL/
CRT

4½ / 6 / 8mm 28mm G4628 33m 55

10 / 16mm 38mm G4638 33m 40

16 / 20mm 42mm G4642 33m 35

25mm 50mm G4650 33m 30

32 / 35mm 60mm G4660 33m 25

40 / 45mm 70mm G4670 33m 20

50 / 55mm 80mm G4680 33m 15

55 / 60mm 90mm G4690 33m 15

Więcej wymiarów na żądanie.

Taśma 
uszczelniająca
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Multifoil
Firma Multifoil jest holenderskim producentem i wyna-
lazcą taśmy AntiDUST®. Czyste i przejrzyste płyty z 
poliwęglanu to coś, traktujemy bardzo poważnie, gdyż 
to nasz główny cel! 

Zawsze mogliśmy poszczycić się byciem w czołówce 
rozwoju systemu taśm paroprzepuszczalnych dla 
rynku płyt poliwęglanowych. Tworzymy innowacje, 
testujemy i produkujemy taśmy AntiDUST® w naszym 
zakładzie produkcyjnym w Vianen, Holandia. W ten 
sposób możemy zapewnić jakość naszych produktów 
i dotrzymać naszej obietnicy. 

Taśma AntiDUST® firmy Multifoil to jedyny system, 
który zapewnia przejrzystość płyt wielokomorowych 
w okresie od 1 roku do 10 lat!


