
 
 

Technický list 08.40 Kobercová oboustranně lepicí páska 

 

Výrobek  Upevňovací páska z polypropylenového filmu se specielním syntetickým 
pryžovým lepidlem. Ochranný separační vrstva je tvořena hladkým hnědě 
zbarveným silikonovým papírem, jež je před aplikací odstraněn. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Přilnavost k většině materiálů; 
þ Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady; 
 

Použití  - Lepení a upevňování koberců k podkladu; 
- Oboustranné lepení různých materiálů; 
 

Balení  Šířka (mm) délka (m) počet ks / kartón 
  25 50 40 
  50 5 80 
  50 10 60 
  50 25 30 

Barva  Neuvedena   
     

Technické údaje     
Nosný materiál   transparentní PP nosič 
Krycí materiál   silikonový papír 

Lepidlo   syntetická pryž 
Tloušťka pásky  mm 0,11  

Tepelná odolnost  °C -20 / +70  
Aplikační teplota  °C +15  

Pevnost v tahu  N/mm 50 / 25  
Přilnavost na kov  N/mm 17 / 25 (po 1 min.) 

  N/mm 18 / 25 (po 20 min.) 
  N/mm 20 / 25 (po 24 hod.) 

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +20°C) 
   

Podmínky skladování  V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých 
skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žárem, vlhkostí, UV 
zářením, chemickými výpary a při 50% relativní vlhkosti. 
 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
 

Upozornění  Není vhodný pro aplikace na umělý kámen a mramor. 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 23.07.2012 Vyhotoveno dne: 10.04.2003 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


