
Popis
Zosieťovaný penový materiál s uzavretými pórmi. Akrylové

lepidlo s vynikajúcou pevnosťou v šmyku. Nanesené

množstvo 70g/m2 na každej strane. Krycí ochranný prúžok

PE pásky modrej farby o hrúbke 80 µm.

Forma dodania
Farba

páska je dostupná v čiernej alebo bielej farbe

Prevedenie

Hrúbky 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 8 mm a v šírkach od 6 do 1200

mm.

Technická specifikace

Vlastnosti Hodnota
Hustota peny 54 kg/m³

Pevnosť v odlupe pri teplote
23 ºC

26 N / 25 mm (kohézny
lom: pretrhnutie peny)

Pevnosť v odlupe pri teplote
70 ºC

12 N / 25mm (kohézny
lom: pretrhnutie peny)

Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25
mm × 25 mm; +23 ºC)

>500 hodín (hrúbka 3
mm)

Pevnosť v strihu - (záťaž 1 kg, 25
mm × 25 mm; +70 ºC)

> 48 hodín (hrúbka 3 mm)

Teplotná odolnosť -20 až 100ºC

Aplikačná teplota >10ºC

Tvrdosť Shore 00 55–67

Pevnosť v ťahu pozdĺžne 790 kPa ISO 1926

Pevnosť v ťahu naprieč 590 kPa  ISO 1926

Predĺženie pri pretrhnutí
pozdĺžne

260%

Predĺženie pri pretrhnutí naprieč 210%

Sila kompresie - stlačenie o 40% 140 Kpa

Sila kompresie - stlačenie o 50% 200 Kpa

Odolnosť voči UV žiareniu dobrá

Skladovanie (pri +20 ºC, 65 %
RV.V.) 

2 roky

Príprava
Všetky podkladové plochy musia byť čisté,  suché, hladké,

odmastnené a zbavené nečistôt.

Spracovanie
Priľnavosť je veľmi rýchla a narastá po dobu 24 hodín, z

toho dôvodu pásku umiestnite čo najpresnejšie.

V prípade potreby upravte polohu čo najrýchlejšie

TN136

PE páska na zasklievanie

Obojstranná polyetylénová penová páska

čiernej alebo bielej farby, vhodná na lepenie

širokej škály hladkých povrchov vrátane skla,

PVC, hliníka, ošetreného dreva a pod. Páska je

potiahnutá polyetylénovým ľahko

oddeliteľným modrým ochranným prúžkom

(linerom)

Hlavní výhody

Schválené k použitiu so silikónovými

tesniacimi hmotami Dow Corning 791, 895

a 993

Rýchla a čistá aplikácia

Možnosť okamžitej manipulácie lepeného

spoja



PE páska na zasklievanie

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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