Pattex Power Tape
Univerzální lepicí páska
VLASTNOSTI
´
´
´
´

dobrá přilnavost i k vlhkým povrchům
snadno odtrhnutelná rukou
odolná proti tlaku vody a vzduchu
extra pevná

OBLASTI POUŽITÍ
Pattex Power Tape je lepicí páska vyztužená tkaninou pro
univerzální použití v interiéru i exteriéru. Páska má vysokou
přilnavost k většině materiálů včetně vlhkých (mimo
transparentní verze) a neporézních povrchů. Lze ji snadno
odtrhnout rukou bez použití nůžek. Vhodná k lepení, opravám,
fixování apod.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Lepené povrchy musí být čisté (v případě lepení transparentní
páskou i suché) a zbavené mastnoty, prachu apod. Citlivé
povrchy by mohly být při odtržení pásky poničeny. V případě
pochybností zkontrolujte, zda páska nepoškozuje povrch
lepeného materiálu na skrytém místě.

ZPRACOVÁNÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tkanina potažená polyethylenem
Odviňte z role požadované množství pásky a odtrhněte. Nosný materiál
Lepidlo
Syntetický kaučuk
Přiložte pásku na lepený předmět a v závislosti na jeho povaze
Tloušťka
210 ± 0,20 μm
přiměřeným tlakem přehlaďte.
Šířka
5 cm
Pevnost v tahu (PSTC-31)
> 34 N/cm
NEPŘEHLÉDNĚTE
180° přilnavost k oceli (PSTC-1)
> 15 N/cm
Pásku zpracovávejte při teplotě od +10 °C do +40 °C. Jakékoli Tepelná odolnost
od -5 °C do +70 °C
zbytky pásky, které zůstaly na povrchu po odstranění pásky lze Teplota zpracování
od +10 °C do +40 °C
odstranit čisticím benzínem či podobnými rozpouštědly. Citlivé
povrchy by mohly být při odtržení pásky poničeny. V případě
pochybností zkontrolujte, zda páska nepoškozuje povrch
lepeného materiálu na skrytém místě. Zbytky pásky zlikvidujte
jako domovní odpad.

BALENÍ
Role 10 m (stříbrná, černá, transparentní)
Role 25 m (stříbrná)
Role 50 m (stříbrná)

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +10 °C do +30 °C.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
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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. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené
informace svoji platnost.

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

