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Popis Montážní páska s vysokou pevností určený pro lepení a přichycení 
všech druhů materiálů. Jde o oboustrannou pásku s velkou počáteční 
přilnavostí a vysokou konečnou pevností. Je určena pro snadné, čisté a 
okamžité přichycení a připevnění řady materiálů: dřevo, plast, kov, 
keramika. 

  

Technické 
parametry 

Tloušťka pásky: 0,73 mm 
Pevnost ve smyku:  10 kg/cm2 (24 h buk – buk) 
Průtažnost: 100% 
Tepelná odolnost po použití: -10 až +75 °C. 
Odolnost na povětrnostní vlivy: OK 
Odolnost proti vodě: OK 

  
Aplikování Vhodný pro jakýkoliv druh materiálů a jakékoliv podmínky, 

vhodné pro vnější použití a odolné i povětrnostním vlivům. 
Není vhodný pro lepení a spojování polyetylénu, polypropylénu, 
PTFE, hrubých povrchů a křehkých nebo drobících se materiálů. 
Také není vhodný pro spojování a lepení prašných, mokrých, 
vlhkých nebo nepřilnavých povrchů.  
Vhodné pro snadné, čisté a okamžité spojení celé řady materiálů a 
předmětů: lišty pro kabely, signalizace, identifikační tabulky, římsy, 
zrcadla, závěsné předměty, koupelnové doplňky, kuchyňské potřeby, 
elektrické skříňky, tabulky, systémy alarmu a celou řadu hladkých nebo 
málo hrubých povrchů, jak v interiéru, tak i v exteriéru. 

  

Způsob 
použití 

Plochy určené ke spojení očistíme rozpouštědlem nebo alkoholem, 
odstraníme prach a mastnotu. Odvineme potřebnou délku pásky, aniž 
bychom se jí dotýkali prsty a po té ji odstřihneme. Pevně přitiskneme 
prstem pásku k předmětu a strhneme ochranný film. Nakonec 
přitiskneme pevně předmět s páskou proti jiné ploše a několik vteřin 
přidržíme.  Vyhněte se použití leštidel na povrchu materiálů určených ke 
spojení.  Rozprostřete pásku po celé ploše, rovnoměrně a 
v dostatečném množství, aby páska vydržela zátěž. Přibližně 1 cm 
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pásky odpovídá jednomu kg skutečné váhy. Není vhodné pro vertikální 
spoje s  více jak 5 kg váhy. 

  
Rozpuštění       
a očištění 

Ve většině případů se výrobek může odstranit stržením a zbytky pak 
mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.  

  
Skladování 

Tento výrobek nemění své vlastnosti po dobu 18 měsíců od výroby. 
Aplikace a skladování musí probíhat při teplotě od 15 °C do 30 °C. 

  
Bezpečnost S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


