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Univerzální oboustranná NANO páska 
 
 

Snadno a okamžitě použitelná průhledná oboustranná NANO páska, přilnavá k většině 

materiálů. Vysoká lepivost k nesavým povrchům.  
 

Vlastnosti: 
 opakovaně a snadno použitelná, omývatelná 

 přilnavá k většině materiálů – plasty, kovy, sklo, obkladačky, dřevo nebo také drsný 

povrch stěn 

 vysoká pevnost lepeného spoje 

 prachotěsná, snižuje hlučnost, odolává nárazům a stárnutí 
 odolává vlhkosti, běžným chemikáliím a rozpouštědlům, povětrnostním vlivům,  

UV záření 

 po nalepení lze z povrchu sejmout bez zanechání zbytků a bez poškození povrchu 
 

Příklady použití výrobku: 
 lepení dekorativních předmětů v domácnostech, ateliérech apod. 

 upevňování informačních a výstražných tabulí 

 fixace předmětů při montážích (zrcadlových stěn, ozdobných lišt, háčků apod.) 

 podlepování hrany koberců apod.  
 

Pracovní postup: 
Odstřihněte potřebnou délku pásky a nalepte na povrch, na který chcete předmět 
připevnit. Poté strhněte z druhé strany pásky ochrannou folii. Postup je rychlý  
a jednoduchý, stejně jako u obyčejné oboustranné lepicí pásky. Páska lepí cokoliv  
a po sejmutí nezanechá žádné stopy. Po přilepení můžete pásku z lepeného povrchu 
opatrně odtrhnout, tento proužek opláchnout pod tekoucí vodou, nechat pár minut 
oschnout a přilepit znovu s téměř stejnou pevností jako byste použili nový proužek. 
 

Technická data: 

 

Balení:                   
 

 
 

 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem  
ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost nad rámec výše 

uvedených informaci, vhodnosti a jiných postupů použití. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném 
podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
V případě neshody technického listu a obalu vždy platí údaje na obalu výrobku. 

Materiál akrylová pěna s oboustranným nánosem PU 

lepidla v gelové nano formě a jednostrannou krycí 

PET fólií 

Tloušťka  2,00 mm ± 0,2 mm 
Přilnavost při odlupování  

      pod úhlem 180°  

≥ 22 N/24mm (po 20 minutách) 

≥ 32 N/24 mm (po 72 hodinách) 

Statická pevnost spoje ve smyku  

      při 23 °C 

≥ 1440 minut/1 kg a plochu 24mm x 24 mm 

Dynamická pevnost spoje  

      ve smyku 

≥ 300 N (po 20 minutách, plocha 24mm x 24 mm) 

≥ 400 N (po 72 hodinách, plocha 24mm x 24 mm) 
Počáteční přilnavost ≥ 30 N 

Teplotní odolnost 80 °C, krátkodobě 150 °C 

Barva bezbarvá, transparentní 

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovací teplota 21 °C ± 2 °C 

9910886 Univerzální oboustranná NANO páska 2 x 30 mm x 3 m 


