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UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÁ PĚNOVÁ PÁSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití 

 lepení dekorativních předmětů v domácnostech, ateliérech apod. 
 upevňování informačních a výstražných tabulí 
 fixace předmětu při montážích (zrcadlových stěn, ozdobných lišt, háčků apod.) 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno použitelná 
 přilnavost k většině materiálů  

 

Pracovní postup 
Povrch, na který se páska lepí, by mněl být čistý – zbavený prachu a volných částic, suchý a odmaštěný.   
 

Technické údaje  

 Základ  pěnový polyetylén s kaučukovým lepidlem a krycím silikonovým 
papírem 

 Tloušťka  1 mm 

 Pevnost lepeného spoje 27 N/25 mm (po 24 hod.) 

 Pevnost ve střihu  41 N/cm2 

 Pevnost v tahu 100 N/cm2 

 Prodloužení 150 % 

 Max. váhové zatížení 80 g/cm2 

 Odolnost vůči UV odolává přímému slunečnímu záření 

 Barva  bílá 

 Aplikační teplota +5 °C až +40 °C 

 
Skladovatelnost 
24 měsíců při skladování v původních uzavřených obalech v suchých skladovacích prostorách, chráněný 
před prachem, vysokými teplotami, slunečním zářením, chemickými výpary, při teplotách od +10 °C do 
+30 °C. 
 

UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÁ PĚNOVÁ PÁSKA je snadno a okamžitě použitelná páska, přilnavá  
k většině materiálů, s vysokou lepivosti k nesavým povrchům. 



UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÁ PĚNOVÁ PÁSKA 

 

 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. 
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Balení 
 

Obj. číslo: 2702351 Univerzální oboustranná pěnová páska 15 x 1 mm x 5 m 
Obj. číslo: 2702352 Univerzální oboustranná pěnová páska 15 x 1 mm x 10 m 
Obj. číslo: 2702353 Univerzální oboustranná pěnová páska 19 x 1 mm x 5 m 
Obj. číslo: 2702354 Univerzální oboustranná pěnová páska 19 x 1 mm x 10 m 
Obj. číslo: 2702355 Univerzální oboustranná pěnová páska 25 x 1 mm x 5 m 
Obj. číslo: 2702356 Univerzální oboustranná pěnová páska 25 x 1 mm x 10 m 


