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Taśma termoostrzegawcza AS-92 to samoprzylepna taśma z unikalną funkcją wykrywania 
gorących powierzchni. Funkcjonuje jak czujnik, zapewnia wizualne rozpoznanie 
powierzchni, gdzie temperatura przekracza bezpieczny dla ludzi poziom i istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo oparzeń termicznych.

Kiedy powierzchnia, na której zastosowano taśmę, przekracza temperaturę około 60°C, 
AS-92 zmienia kolor z czarnego na intensywny czerwony i odsłania symbole ostrzegawcze 
gorącej powierzchni. Gdy temperatura spada, symbole znikają, a taśma powraca do 
pierwotnego koloru.

Taśma termoostrzegawcza AS-92 ma szerokie zastosowanie na rurociągach i urządzeniach. 
Zwiększa poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowych, maszynowni, platform 
wiertniczych lub innych potencjalnie niebezpiecznych miejsc. MONTAŻ

1. Oczyść i osusz powierzchnię.
2. Usuń wszelkie zabrudzenia lub rdzę, jeśli to konieczne.
3. Usuń warstwę ochronną z taśmy.
4. Przyłóż taśmę do powierzchni i przyklej mocno dociskając.
5. W przypadku okrągłych obiektów zaleca się zakładanie taśmy na siebie.

Taśma zalecana jest do powierzchni, które zmieniają temperaturę okresowo. W przypadku 
ciągłej ekspozycji na działanie temperatur maksymalnych (120 stopni), żywotność może być 
krótsza, niż deklarowana.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temperatura robocza -40°C do + 120°C
Temperatura montażu -10°C do + 35°C
Okres przydatności do użycia Nieokreślony czas przechowywania
Żywotność 6 miesięcy - 2 lata (w zależności od częstotliwości 

narażenia na wysokie temperatury)
Odporność na rozpuszczalniki Odporna na rozpuszczalniki i łagodne chemikalia
Oporność na grzyby Odporna na zagrzybienie

TAŚMA TERMOOSTRZEGAWCZA AS-92

KOD PRODUKTU ROZMIAR GRUBOŚĆ
AS-92/50 50 mm x 5 m 0,4 mm
AS-92/75 75 mm x 5 m 0,4 mm
AS-92/100 100 mm x 5 m 0,4 mm

TAŚMA TERMOOSTRZEGAWCZA

TAŚMA TERMOOSTRZEGAWCZA AS-92

AS-92 HEAT DETECTION TAPE

GENERAL DESCRIPTION

The AS-92 Heat Detection Tape is a self-adhesive warning tape 
with a unique feature of hot surfaces detection. It is designed 
to sensor and to provide visual recognition of surfaces where 
the temperature exceeds safe level for people and there is 
a high probability of thermal burns. 

When the applied surface exceeds the temperature of approxi-
mately 60°C the AS-92 tape changes color from black to 
vibrant red and exposes the hot surface warning symbols. 
As soon as the temperature drops, the symbols disappear 
and the tape returns to its original color.

The AS-92 Heat Detection Tape has a wide field of application 
and it increases the level of safety of  industrial installations, 
engine rooms, offshore platforms or any other places at risk 
of heat burns as a result of a skin contact with a hot surface. 
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TECHNICAL SPECIFICATION

Operating temperature

Application temperature

Shelf lifetime

Service lifetime

Solvent resistance

Fungus resistance

PRODUCT CODE

AS-92/50

AS-92/75

AS-92/100

DIMENSION

50mm x 5m

75mm x 5m

100mm x 5m

THICKNESS

0,4 mm

0,4mm

0,4mm

-40°C to +120°C

-10°C to +35°C

Undifined storage lifetime

Up to 2 years (depending 
on the frequency of exposure)

Resistant to solvents 
and mild chemicals

Resistant to fungi

OPERATING TEMPERATURE

-10OC +59OC +60OC +120OC

INSTALLATION

1.   Clean and dry the surface.
2.   Remove any loose coatings or rust, if necessary.
3.   Remove the backing from the tape.
4.   Adhere the tape to the surface and press �rmly.
5.   In case of round objects it is recommended to overlap 
      the tape onto itself.

The tape is recommended for surfaces which change the 
temperature periodically. In case of the long exposure to 
temperatures exceeding 120°C, after some period of time 
the tape would permanently change the color to red.

Taśma o trzech standardowych szerokościach: 50 mm, 75 mm oraz 100 mm i długości 5 m.
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Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych Elmetal s.c.

ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne
PL-82-310 Elbląg 2, Poland
tel.: + 48 (55) 235 01 85
fax: + 48 (55) 235 01 88
info@elmetal.pl

Oddział Południe:
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 794 50 05
dabrowa@elmetal.pl

Oddział Zachód:
ul. Kombatantów 34, lok.1013-1014
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: +48 95 735 49 16
gorzow@elmetal.pl
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