


Taśma klejąca - rodzaj taśmy z

elastycznego tworzywa sztucznego o

grubości dziesiętnych części milimetra

pokryta warstwą specjalnego kleju.

Służy głównie do sklejania lub

oklejania pękniętych lub podartych

przedmiotów o niskiej wytrzymałości.

Taśma może mieć jedną, lub dwie

strony pokryte warstwą klejącą.



Pomysłodawcą pierwszej taśmy

klejącej był amerykański

wynalazca Richard G. Drew

(1899-1980) z firmy 3M. Kiedy

Drew dołączył do firmy 3M w

Minnesocie w 1923 roku, był

jeszcze skromnym producentem

papieru ściernego.



Obserwując problemy malarzy aut, Drew był
zaintrygowany, że w malowaniu samochodów
tak trudne jest zarządzanie farbami na granicy
dwóch kolorów. Drew, w odpowiedzi na te
problemy, po dwóch latach pracy w laboratoriach
firmy 3M, wynalazł pierwszą taśmę maskującej
(1925).



Taśma maskująca używana w warsztatach
samochodowych do zabezpieczania malowanych
aut stała się pierwowzorem taśmy biurowej.
Pierwsza biurowa bezbarwna taśma
samoprzylepna firmy 3M pojawiła się w 1930
roku.



Pierwotnie klej umieszczano 
jedynie na brzegach taśmy 

klejącej, co uznane zostało za 
przejaw skąpstwa i do taśmy 
przylgnęła nazwa "szkocka" 

(ang. scotch tape, dla 
pejoratywnego określenia 

oszczędnego producenta). Od 
roku 1945 firma 3M na 
opakowaniach taśmy 

umieszcza szkocką kratę.



Dozownik taśmy został wynaleziony w 1932
roku przez Johna A. Borden (też pracownik firmy
3M). Od tego czasu taśmy „Scotch” stały się
dodatkiem do życia codziennego. W 1957 firma
3M sprzedała 2 000 000 000 rolek taśmy. W
1976 roku było ponad 600 odmian taśmy marki
"Scotch" na rynku. A Richard G. Drew został
uznany za twórcę taśm samoprzylepnych.



 skleić lub okleić pęknięte lub podarte przedmioty np.
plastik, papier, tekturę i inne materiały o niskiej
wytrzymałości;

 łączyć materiały;
 zabezpieczać i ochraniać powierzchnię;
 znakować powierzchnię;
 zapakować prezent;
 ulepić kulkę do zabawy dla kota;
 wykorzystać taśmę klejącą do… tworzenia obrazów.



Mark Khaisman do tworzenia swoich dzieł 
korzysta z taśmy klejącej. 



Duże archetypowe obrazy 

wykonane są z przyklejanej 

warstwy  na warstwę 

przezroczystego opakowania 

taśmy. Umieszczone przed 

światłem pole daje cień obrazu i 

ukazuje jego głębię. Obrazy są 

inspirowane przez ludzi, miejsc i 

rzeczy. Przemiana tych kultowych 

postaci i przedmiotów powoduje 

niezwykłe doświadczenie osobiste 

dla widza. Z pewnością technika 

Marka Khaismana jest godny 

uwagi i zainteresowania.



Fizycy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w 

Los Angeles potwierdzili, że zwykła taśma 

klejąca jest źródłem promieniowania 

rentgenowskiego. Podczas gdy odwijamy 

taśmę z rolki, można zauważyć błyski 

promieniowania rentgenowskiego. 

Prawdopodobnie podczas rozwijania w 

próżni taśmy klejącej odwinięty fragment 

taśmy po lepkiej stronie ładuje się dodatnio, 

a pozostała taśma – ujemnie. 



W ten sposób powstaje pole elektryczne, które jest na tyle

silne, że umożliwia rozładowanie się obu biegunów. W próżni

rozładowanie to wywołuje przyspieszenie elektronów znajdujących

się pomiędzy dwoma powierzchniami i oddających energię w

postaci promieniowania rentgenowskiego w momencie, gdy dostają

się one na naładowaną dodatnio stronę taśmy.

Naukowcy mają nadzieję na to, że dopracowanie i

udoskonalenie procesu umożliwi tworzenie w przyszłości prostych

urządzeń emitujących promienie rentgenowskie, które znajdą

zastosowanie tam, gdzie energia elektryczna jest zbyt droga, lub

nie ma do niej dostępu.



 Taśmy maskujące - wykorzystywane na co
dzień w przemyśle przy malowaniu, polerowaniu
i innych obróbkach powierzchniowych.

Używane: w motoryzacji,
w przemyśle metalowym,
przy pracach budowlanych/
remontowych, przy remontach
samolotów, jachtów.



 Taśmy winylowe - uniwersalne taśmy z miękkiego 
PCV. 

Przykładowe zastosowanie:
- znakowanie: ciągów komunikacyjnych w 
magazynach i fabrykach, systemów magazynowych, 
miejsc niebezpiecznych oraz nieprzechodnich, 
instrumentów chirurgicznych;
- wyróżnienie położenia sprzętu ochronnego;
- dekorowanie;
- uszczelnianie.



 Taśmy pakowe i zbrojone włóknem szklanym-
Najwyższej jakości taśmy polipropylenowe do
zamykania pudeł i kartonów.



 Taśmy metalowe - preferowane w wielu 
zastosowaniach wymagających odporności 
chemicznej, termicznej, na działanie czynników 
atmosferycznych oraz dobrego przewodzenia ciepła. 

Przykładowe zastosowanie:
- w przemyśle - zabezpieczanie przewodów 
rurowych przed wilgocią i wysoką temperaturą;
- w przemyśle samochodowym - zabezpieczanie 
przewodów paliwowych silników, ochrona części 
znajdujących się w pobliżu silnika. 



 Taśmy poliestrowe - preferowane w wielu 
zastosowaniach wymagających cienkiej warstwy 
nośnej, dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
trwałości i odporności na podwyższone temperatury. 

Przykładowe zastosowanie:
- nanoszenie ilustracji graficznych;
- łączenie gładkich powierzchni np. 
polietylenowych;
- zabezpieczanie: pozłacanych złączy, powierzchni 
plastikowych i gładkich powierzchni metalowych;
- wzmacnianie krawędzi.
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