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Taśma do detekcji amoniaku 

DX-8208A 
Nitto

• Upewnić się, że powierzchnia podłoża jest czysta, sucha i wolna od wszelkich pyłów, 
zanieczyszczeń, śladów oleju, drobnych okruchów, itp. 

• Taśma Nitto do wykrywania przecieków amoniaku to Samoprzylepna Taśma Czuła na 
Ciśnienie (PSA), naklejenie taśmy wymaga dociśnięcia jej ręką lub wałkiem. 

• Nie w każdej sytuacji da się owinąć zabezpieczaną powierzchnię taśmą DX 8208A 
z zastosowaniem „motylkowej” techniki oklejania (zob. z prawej). Taki sposób nie 
tylko pozwala otoczyć szczelnie całą powierzchnię, lecz również odcina wszelkie drogi 
wypływu amoniaku, co pozwala łatwo zidentyfikować potencjalne przecieki. 

• Kontrast pomiędzy obszarem o zmienionej barwie a obszarem bez zmian będzie można 
łatwiej zobaczyć, jeśli taśma będzie owinięta wokół obszaru większego od spodziewanej 
lokalizacji przecieku. Jeśli zmieni się kolor całej taśmy, to trudno będzie rozpoznać punkt 
przecieku w przypadku niewielkiego wyblaknięcia przy nieznacznym przecieku. Tak więc 
lepiej jest owinąć taśmę wokół nieco większego obszaru.

Sposób naklejania

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Instrukcji Stosowania producenta Nitto, Inc.

• W przypadku nierównych powierzchni lub gdy szerokość monitorowanego obszaru jest większa od szerokości taśmy należy 
zastosowań jedną z dwóch metod przedstawionych poniżej. 

• Między jednym a drugim zastosowaniem taśmy należy zabezpieczyć jej koniec mocując go do rolki spinaczem w sposób 
przedstawiony poniżej

Oklejenie „motylkowe”

Metoda 1: Taśmę nakleić najpierw na obszar o większej 
średnicy, a następnie ręcznie docisnąć pozostałą część 
samoprzylepnej taśmy do brzegów obszaru. 

Metoda 2: W przypadku 
konieczności oklejenia szerszego 
obszaru nakleić taśmę na zakładkę 
o niewielkiej szerokokości (¼”)

Dla zabezpieczenia taśmy przed 
splątaniem końcówkę taśmy po użyciu 
zabezpieczyć spinaczem. 

Uwagi dotyczące zastosowania

• Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako miejscowy sygnalizator przecieków amoniaku i powinien być używany jako 
część kompleksowego systemu detekcji gazów. Uwaga: taśma nie zapobiega przeciekom gazu.

• Szybkość zmiany koloru zależy od procentowego stężenia NH3, prędkości przepływu i temperatury. Wyższe stężenia, prędkości 
przepływu i temperatury powodują szybszą zmianę koloru taśmy. Stężenie amoniaku w powietrzu na poziomie 25 ppm nie 
powoduje zmiany koloru taśmy. W temperaturze >100�C (212�F) może nie dojść do całkowitej zmiany koloru w pełnym zakresie.

• Zmiana koloru taśmy w temperaturze niższej od -20�C (-4�F) nie była badana.

Stopniowe blaknięcie koloru
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• Próbki taśmy pod wpływem amoniaku zmieniają kolor z białego na niebieski /zielony, ale po ustaniu przepływu amoniaku kolor 
stopniowo blednie. W temperaturach >100�C (212�F) kolor może wyblaknąć w czasie krótszym od 24 godzin. 

• Chociaż taśma była testowana pod względem zdolności wykrywania amoniaku w temperaturze 60�C (140�F), 40�C (104�F)  
i przy wilgotności do RH 95% oraz przez trzy miesiące w temperaturze  5�C (23�F), to skuteczność detekcji jest gwarantowana 
dla wyrobu jedynie w warunkach odpowiadających specyfikacji podanej przez Nitto.

• W przypadku zauważenia zmiany koloru zalecane jest powtórne sprawdzenie ewentualnego przecieku za pomocą detektora 
amoniaku. Naklejenie taśmy może zmniejszać przepływ (stratę) amoniaku lub zmienić kierunek jego ucieczki. W celu powtórnego 
skontrolowania przecieku należy usunąć taśmę i dopiero wtedy zmierzyć wielkość wypływu. 

• W suchym środowisku taśma jest biała. W warunkach znacznej wilgotności kolor taśmy może zmienić się na jasnobłękitny. 
Pewne pociemnienie taśmy można zaobserwować w warunkach narażenia taśmy na promieniowanie UV.

• Przyklejenie się do powierzchni taśmy ciał obcych, jak np. pyłu, piasku, rdzy, itp., może 
powodować spowolnienie zmiany koloru taśmy. 

• Po zanurzeniu w wodzie taśma, wystawiona na kontakt z amoniakiem, może zmieniać swój kolor 
w mniejszym zakresie. 

• Po nałożeniu taśmy DX-8208A na monitorowaną powierzchnię nie należy taśmy usuwać i naklejać 
ponownie, gdyż może to spowodować dostanie się ciał obcych na powierzchnię samoprzylepną, 
co wpływa na przyleganie taśmy i jej zdolność do detekcji amoniaku. 

• Po nasączeniu 30-procentowym wodnym roztworem amoniaku taśma może stać się łamliwa.
• W celu usunięcia pokruszonej taśmy należy na wierzch zniszczonej powłoki nakleić dodatkową 

warstwę dostępnej handlowo taśmy samoprzylepnej i oderwać materiał w całości. Do usunięcia 
resztek należy stosować rozpuszczalniki organiczne, jak na przykład alkohole.

      Przed                           Po
narażeniem               narażeniu
          na promieniowanie UV

• W przypadku naklejenia taśmy na rury wykonane z innego materiału, niż stal nierdzewna, podczas deszczu pod taśmą może 
gromadzić się zabarwiona woda będąca produktem reakcji z powierzchnią metalu. Taśma może nabrać odcienia tej zabarwionej 
wody i rozpoznanie zmiany koloru taśmy spowodowanej przeciekiem gazowego amoniaku może stać się utrudnione. 

• Kolor taśmy DX-8208A może się zmieniać na ciemnoszary w przypadku narażenia jej na działanie siarkowodoru (H2S). Nie 
przebadano interakcji taśmy ze wszystkimi gazami i ich mieszaninami. Nie należy używać tej taśmy do wykrywania innych 
gazów, jak np. silanu (SiH4). Interakcja taśmy z takimi gazami nie została przebadana, a reakcja chemiczna może mieć charakter 
agresywny. 

• Do zabezpieczenia taśmy należy zastosować dodatkową warstwę owijki o wielkości ½” – 1”. Grubość owijki powinna być jak 
najmniejsza w celu łatwiejszego dostrzeżenia zmiany koloru. 

• Prosimy pamiętać, że szybkie owijanie rury taśmą może prowadzić do wyładowań elektrostatycznych

Warunki otoczenia podczas naklejania

Ogólne warunki przechowywania

• W celu uzyskania najlepszej przyczepności taśmy do podłoża zalecane jest naklejanie taśmy DX-8208A w temperaturze pokojowej, 
przy wilgotności względnej (RH) 50%. Po naklejeniu pozostawić taśmę na 24 godziny aż do uzyskania optymalnej przyczepności. 

• Po naklejeniu taśma DX-8208A może być narażona i spełnia swoją funkcję przy temperaturze w zakresie od -40�C do 80�C 
(-4�F do 176�F). Zalecany zakres temperatur dla możliwych zastosowań taśmy jest oparty na dostępnych aktualnie danych 
laboratoryjnych

Najlepiej przechowywać taśmę przy temperaturze 50�F ÷ 80�F /10�C ÷ 27�C, przy wilgotności względnej 25 - 50%, bez narażenia na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego 
dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.

Ostrzeżenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako miejscowy sygnalizator przecieków wodoru i powinien być używany jako część 
kompleksowego systemu detekcji gazów. Taśma DX-2106H nie zapobiega przeciekom wodoru (H2). W pomieszczeniach, w których 
występuje zagrożenie z powodu obecności łatwopalnych lub niebezpiecznych gazów, klienci, w celu monitorowania bezpieczeństwa 
gazowego, nie mogą polegać wyłącznie na tym wyrobie. 
Prosimy nie używać tej taśmy do wykrywania innych gazów redukcyjnych, jak np. silanu (SiH4). Interakcja taśmy z takimi gazami nie 
została przebadana, a reakcja chemiczna może mieć charakter agresywny.
W celu otrzymania bezpłatnego egzemplarza warunków gwarancji należy odwiedzić stronę www.NittoDetectionTape.com lub 
zadzwonić pod numer 1-800-755-8273. Na stronie internetowej dostępne są też informacje w innych językach. 


