Pattex FIX 120 kg

Super silná montážní páska
VLASTNOSTI
´
´
´
´

Snadná aplikace – žádné další nástroje a nářadí
Okamžitě pevně lepí
Pro trvalé aplikace
Upevnění předmětů bez vrtání a s tím spojeného znečištění
a hluku
´ Velmi silná – až 120 kg na 1,5 m pásky

OBLASTI POUŽITÍ
Pattex FIX je super silná oboustranná montážní páska
s vysokou přídržností k většině hladkých materiálů, jako jsou
sklo, keramické obklady, dřevo, kov, cihly, kámen a většina
plastů*, a vysokou počáteční lepivostí. Je vhodná pro použití
v interiéru i exteriéru.
*Snížená přídržnost k PE, PP apod. Nepoužívejte k lepení PTFE (Teflon®)

PŘÍPRAVA POVRCHU
Lepený povrch musí být nosný, čistý, suchý, pevný, zbavený
prachu, nečistot a substancí ovlivňujících přídržnost, jako je
mastnota, prach, oleje apod. Povrchy důkladně očistěte, např.
acetonem nebo lihem.

ZPRACOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v suchém, chladném a
Pásku přiložte k povrchu lepeného předmětu a silně rovnoměrně bezprašném prostředí, při teplotě od +10 °C do +30 °C.
přitlačte. Vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Odstraňte
modrou ochrannou vrstvu z druhé strany pásky a pevně přitlačte TECHNICKÉ ÚDAJE
lepený předmět k podkladu. Nedotýkejte se lepivé plochy pásky, Barva / vzhled
Bílá / oboustranně lepicí páska
tím dochází ke snížení její lepicí síly.
Materiál
PE pěna
Lepicí vrstva
Akrylové lepidlo
NEPŘEHLÉDNĚTE
Ochranná vrstva
Červená PE fólie potažená silikonem
Šířka
19 mm
Pásku zpracovávejte při teplotě od +18 °C do +35 °C. Nejlepší
Délka
1,5 m
parametry páska poskytuje při lepení plochých předmětů
1,0 mm
(hloubka < 10 mm) na hladké kovové povrchy. Na jiných Tloušťka
>40 N/25 mm
podkladech a při lepení předmětů s větší hloubkou přídržná síla Přilnavost k oceli (PSTC-1)
od -40 °C do +90 °C
mírně klesá. Pásku nepoužívejte na silikon, papírové a vinylové Tepelná odolnost
Teplota
zpracování
od
+18 °C do +35 °C
tapety, nestálé povrchy a podklady ošetřené ochrannými
povlaky. Zbytky produktu zneškodněte jako domovní odpad.
Při odstraňování pásky může u citlivých povrchů dojít k jejich
poškození. Před použitím doporučujeme provést test na
vhodném místě.

BALENÍ
Role; šíře 19 mm, délka pásky 1,5 m
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TECHNICKÝ LIST

UPOZORNĚNÍ:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR:
Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz

