
Popis
Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou

štruktúrou buniek, obojstranne potiahnutý akrylovým

lepidlom, krytým ochranným prúžkom.

Forma dodania
Obojstranne lepiaca penová páska navinutá do role

Hrúbka 0,8 mm

Dĺžka v roli 50 m

Technická špecifikácia
Vlastnosť Hodnota

Hustota 200 kg/m3

Tvrdosť SHORE 00 30

180° odlup na nerezovej oceli >11 N/cm

Dynamická pevnosť v šmyku na oceli 70 N/cm2

Predĺženie pri pretrhnutí 270%

Aplikačná teplota –40 °C až +70 °C

Tepelná odolnosť +10 °C až +50 °C

Skladovacia teplota +5 °C až +20 °C

Doba skladovania 6 mesiacov

Príprava
Podklady musia byť suché, odmastnené, zbavené

prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc 

Spracovanie
Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Následne pásku aplikujte priamo na pripravenú

podkladovú plochu

Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným

valčekom 

Odstráňte ochranný prúžok pásky, tesne pred priložením

druhej lepenej podkladovej plochy a znovu ju

dôkladne pritlačte

Tipy 

Pásku je lepšie aplikovať v niekoľkých krátkych oddelených

prúžkoch, ako v jednom dlhom súvislom pruhu. Takto sa

zamedzí riziku celkového odtrhnutia lepiacej pásky.

Dôležité upozornenie
Optimálna aplikačná teplota by mala byť vyššia ako 10 °C

Páska nie je určená na lepenie skiel štrukturálnych fasád

a tiež do detailov, ktoré sú vystavené pôsobeniu UV

žiarenia a náhlym zmenám teploty a vlhkosti 

TN120

Obojstranne lepiaca PE
páska

illbruck TN120 Obojstranne lepiaca PE páska 
je určená pre interiérové aplikácie vyžadujúce 

veľmi nízku hrúbku lepeného spoja. Používa 

sa najmä na: lepenie líšt a emblémov, 

fixáciu ľahkých obkladových dosiek. Lepený 

spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie.

Hlavné výhody

okamžitá fixácia spoja

veľmi malá hrúbka spoja (0,8 mm)

rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia



Obojstranne lepiaca PE páska

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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