
 
 

Technický list 08.10 Univerzální textilní páska 

 

Výrobek  Vodotěsná páska s laminovaným polyetylénem na bavlněném textilním nosiči 
a kaučukovým lepivým filmem s extrémně vysokou přilnavostí a lepivostí 
citlivým na tlak. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitě a snadno použitelná 
þ Extrémně vysoká lepivost a přilnavost; 
þ Extrémně vysoká pevnost spojených materiálů; 
þ Vodovzdorná, vodotěsná, odolná různým druhům namáhání; 
 

Použití  - Pro interiéry i exteriéry; 
- Bandážování a ovíjení potrubí, napojování tepelné izolace; 
- Opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových  
  plachet; 
- Opravy roztržených fóliovníků, upevňování a fixace chráničů a pod; 
- Drobné opravy v automobilovém průmyslu jako prasklé hadice, poškozené  
  kabely; 
 

Balení  Šířka (mm) délka (m) počet ks / kartón 
  25 10 15/72 
  50 10 10/36 
     

Barva  Stříbrná   
     

Technické údaje     
Základ  - polyetylén na textilním nosiči 

Tloušťka  mm 0,2  
Přilnavost  N/cm 4 (testováno na ocel dle BS 3924) 
Přilnavost  N/cm 3 (dle BS 3924) 

Pevnost v tahu  N/cm 35 (dle BS 3924) 
Aplikační teplota  °C 0-60  

Teplotní odolnost po nalepení  °C -40 / +80  
     

Podmínky skladování  V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze na ořezaných 
hranách, v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žárem, 
vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary. 

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

Aktualizace  Aktualizováno dne: 26.06.2010 Vyhotoveno dne: 13.10.2002 
    

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. 

 


