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INSTRUKCJA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA 
  
W skład zestawu wchodzi:   
Taśma Scotch™ 2900-R Sealing 4 szt. x 50 cm, 
Taśma Scotch™ 88T All Weather Vinyl                                

 

 

                                                        3 szt. x 11 m 
Taśma Scotch™ VM Vinyl Mastic  2 szt. x 3 m. 

 
Zużycie taśm w zależności od rodzaju połączenia: 
 

Typ kabla Wymiary kabla Ilość połączeń z 
jednego zestawu

LCF158-50 na LCF12-50 
LDF7 na LDF4 

1-5/8” na 1/2” 
(41 mm na 13 mm) 2 

LCF114-50 na LCF12-50 
LDF6 na LDF4 

1-1/4” na 1/2” 
(32 mm na 13 mm) 2 

LCF78-50 na LCF12-50 
LDF5 na LDF4 

7/8” na 1/2” 
(22 mm na 13 mm) 4 

LCF12-50 na LCF12-50 
LDF4 na LDF4 

1/2" na 1/2" 
(13 mm na 13 mm) 12 

 

 
 

 

 

 Uwaga wstępna: 
Oprawianie kabli feederowych w oparciu o 
złącza firmy RFS wymaga wcześniejszego 
użycia uszczelniacza PLAST 2000®. 

 
 

Taśmą Scotch™ 2900-R redukujemy różnicę 3 Poniższy zestaw stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie połączenia. 
 
Sposób wykonania zabezpieczenia połączenia: 
 

Płaszcz kabli należy oczyścić, odtłuścić np. przy 
pomocy ściereczek 3M 4415 lub innego środka. 1 

 

 
 
Przy pomocy taśmy Scotch™ 88T owijając z 
naciągiem i zakładką 50% zabezpieczamy 

połączenie, zaczynając i kończąc ok. 5 cm od złącza. 
Przy ostatnich dwóch zwojach nawijamy taśmę bez 
naciągu, zabezpiecza to przed odwijaniem się taśmy. 
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średnic pomiędzy kablami. Taśmę 2900-R 
nawijamy tak, aby uzyskać łagodne zejście stożkowe. 
Istnieje możliwość jego dodatkowego uformowania 
poprzez docisk plastycznej taśmy palcami. 
 

 
 

Taśmą Scotch™ VM - winylowo-mastykową 4 
wykonujemy izolację całego połączenia, 
rozpoczynając i kończąc 5÷10 cm od końców. 

Naklejamy taśmę VM pasami wzdłuż całego 
połączenia z zakładką 25 % i z mocnym dociskiem, 
nie rozciągając jej. Zwracamy uwagę, aby taśma nie 
marszczyła się w trakcie naklejania. 
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Całość połączenia zabezpieczamy dodatkowo 
przy pomocy taśmy Scotch™ 88T owijając je z 

naciągiem i zakładką 50%. Ostatnie dwa zwoje 
taśmy 88T wykonujemy bez naciągu, aby uniknąć 
jej odwijania się. 
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Wykonane zabezpieczenie jest hermetyczne, 
odporne na trudne warunki atmosferyczne, 

środki chemiczne i promieniowanie UV. 
6 

 
Taśmy Scotch™ VM i 2900-R są taśmami 

spajającymi się z powierzchnią zabezpieczaną. 
 
Zestawem PLAST P01 można między innymi 

zabezpieczyć: 
 

 połączenie antena – jumper 
                                jumper – feeder 
                                jumper – wzmacniacz 

 zestaw uziemiający 
 ochronnik antenowy 
 itp. 
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