
Popis
Embosovaná / ryhovaná PVC páska s kaučukovým lepidlom. 

Forma dodania
Jednostranne lepiaca páska navinutá do role 

Farba: žltá 

Rozmery

Hrúbka (mm) 0,14

Dĺžka v roli (m) 33

Šírka (mm) 50

Technická špecifikácia
Vlastnosti Hodnota

Hrúbka samotnej fólie 0,130 mm

Priľnavosť na oceli 0,350 kg / 25 cm

Pevnosť v ťahu 4 kg / 25 mm

Pretiahnutie pri pretrhnutí 100%

Aplikačná teplota +5 °C až 35 °C

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,

zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc 

Príklady možných podkladových plôch: 

tvrdé PVC

práškovo lakované povrchy

eloxovaný hliník 

sklo

kovy

keramika

Spracovanie
Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Aplikujte pásku na pripravenú podkladovú plochu

Pásku dôkladne pritlačte na podklad

Dôležité upozornenie
Materiál nie je vhodný na dlhodobé zakrytie povrchov v

exteriéri. Vhodnosť a dĺžku jeho ponechania na podklade, bez

prilepenia lepidla na podklad, je potrebné vždy overiť

vlastnými testami na konkrétnom type podkladu. 

ME211

Ochranná a zakrývacia páska

Ochranná a zakrývacia páska určená pre 

aplikácie, kde je vyžadovaná ochrana 

materiálu pri spracovaní, preprave, montáži a 

pod..

Hlavné výhody

vysoká počiatočná lepivosť

rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

ekologický produkt bez rozpúšťadiel



Ochranná a zakrývacia 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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