
Obojstranná lepiaca páska 

Akrylová transparentná obojstranná lepiaca páska 

76-48

Oblasť použitia:

Univerzálna obojstranná páska na použitie v interiéroch aj vonkajšom prostredí, ktorá

dokáže nahradiť mnoho spôsobov fixácie širokej škály materiálov k najrôznejším

typom povrchov. Ideálna na vizuálne náročné a pevné spoje vysoko transparentných

materiálov a na lepenie problematických typov plastov.

Spôsob použitia :

Lepené plochy je nutné pred lepením dôkladne očistiť a odmastiť. Na odmastenie

lepených povrchov odporúčame produkt Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pásku

priložte lepivou stranou k lepenej ploche a pritlačte. Strhnite ochrannú fóliu z pásky,

priložte k páske druhú lepenú plochu a veľmi silno pritlačte. K priľnutiu lepených

plôch dochádza okamžite. Na dosiahnutie maximálnej sily priľnutia je nevyhnutné čo

najsilnejšie lepené plochy vzájomne stlačiť. Po 24 hodinách pri teplote 23°C je

dosiahnutá maximálna pevnosť spoja.

Vlastnosti výrobku:

Obojstranná lepiaca páska z čírej akrylovej peny s vysokou pevnosťou v ťahu. Zaisťuje

prakticky neviditeľné a veľmi pevné spoje vysoko transparentných materiálov a

podkladov.

• Vynikajúca priľnavosť k lepeným povrchom

• Ideálna na fixáciu kovov, skla, dreva, keramiky a väčšiny plastov vrátane PP a HDPE

• Výborná odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti

• Sila priľnutia: 29,4 N/25 mm

• Pevnosť v ťahu: 120 N/25 mm

• Dynamická šmyková pevnosť: 5,9 kg/cm²

• Hrúbka: 1,0 mm

• Šírka: 19 mm

• Dĺžka: 10 m

• Farba: transparentná

• Trvalá teplotná odolnosť: -25 °C až +120 °C

• Okolitá teplota pri použití pásky: +15 °C až +30 °C

• Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov pri teplote +10 °C až +30 °C

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť

podkladového povrchu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk


