
FASÁDNÍ PÁSKA

páska na hrubé povrchy a fasády
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FASÁDNÍ PÁSKA je voděodolná a má skvělou přilnavost na hrubé povrchy – dříve natřené fasády, hrubé

omítky, cihly, beton nebo dřevo. Je lehce snímatelná, beze zbytků lepidla, déle než 14 dní, pokud není

dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. UV stabilní je 7 dní.

FASÁDNÍ PÁSKA je samolepicí páska složená z tkaniny potažené LDPE fólií a jednostranně

naneseného lepidla ze silně lepivého přírodního kaučuku bez rozpouštědel, čímž šetří životní prostředí.

APLIKACE
Pásku aplikujeme na čistý, suchý, odprášený a odmaštěný povrch, kde výborně přilne. Po práci ji lze

snadno odstranit.

TECHNICKÉ ÚDAJE
barva oranžová

dutinka 76,50 mm

lepidlo přírodní kaučuk

nosič LDPE/tkanina

odolnost proti teplu -5 °C až do +60 °C

odolnost proti UV 7 dní

přilnavost k oceli ≥ 15 N / 25 mm

skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením

skladovatelnost 12 měsíců

tloušťka celková 0,200 mm

Jednotky balení

návin šíře v kartonu

20 m 38 mm 24 ks

20 m 48 mm 24 ks

50 m 48 mm 24 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových

oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých

podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody

vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při

požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.
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