
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

✓ Snadné použití – odříznete potřebnou délku, odstraníte krycí papírovou pásku a přitlačíte.

✓ Vysoká pevnost akrylového lepidla na všechny druhy nejen automobilových povrchů.

✓ Přizpůsobivé a flexibilní – lze jej použít jako těsnění do mnoha různě tvarovaných dílů a na mnoho povrchů.

✓ PVC/NBR/CR pryž – odolná UV záření a ozónu.

✓ Uzavřená buněčná struktura – odolává vodě a vnikání tlaku vzduchu, dobrá odolnost oleji a palivu.

Eliminuje úniky vzduchu, vody a prachu. Zabraňuje hluku způsobeného chřastěním automobilových komponent.

Drží na všech běžných površích. Adhesive Evr je speciálně navržen k vyplnění větších mezer, utěsnění kapot,

poklopů, dveří, zavazadlových prostor, aby se zabránilo úniku vzduchu a vody. Lepicí podložka poskytuje

excelentní přilnavost na čirých nátěrech, plastech, pěně, skle, hliníku, oceli, sklolaminátu, SMC, gumě, látce,
vinylu a spoustě dalších podkladech.

1. Očistěte povrch aplikace od všech kontaminací (lepidla, olej, mastnota) vhodným čističem jako

KENT Acrysol.

2. Aplikujte Adhesive Evr, odstraňte jeho zadní krycí pásku, nalepte na požadované místo a pevně
přitlačte.

3. Větší mezery mohou vyžadovat další vrstvy k utěsnění místa.

4. Přebytečné lepidlo, pokud došlo k jeho vytlačení mimo pásku, očistěte žiletkou.
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INSTRUKCE

ADHESIVE EVR 
Adhesive Evr je univerzální pěnopryžové pásové těsnění. 
Používá se k překrytí nebo vyplnění otvorů mezi 
jednotlivými díly a jako ochrana proti povětrnostním 
vlivům.

ní

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Adhesive Evr EVR 400 6,3mm x 4mm x 9m 46480

Adhesive Evr EVR 402 9,5mm x 8mm x 9m 46490

Adhesive Evr EVR 403 9,5mm x 11mm x 9m 46495

Adhesive Evr EVR 404 12,5mm x 8mm x 9m 40125

Adhesive Evr EVR 405 12,5mm x 14,3mm x 9m 40130

Adhesive Evr EVR 452 16mm x 3mm x 15m 40100

Adhesive Evr EVR 407 19mm x 11mm x 9m 46505

Adhesive Evr EVR 408 25,4mm x 8mm x 9m 46510

Adhesive Evr EVR 409 25,4mm x 14,3mm x 9m 46515

Adhesive Evr EVR 451 32mm x 3mm x 15m 46475



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

ADHESIVE EVR

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 13/03/2018 … The choice of professionals

Certifikát č. 08.552.121
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: viz strana 1

Název: Adhesive Evr

Životnost:               24 měsíců 
Balení: 9m nebo 15m / role

Barva černá
Celní sazebník: 40059100

Báze: uzavřené buňky PVC/NBR/CR

Hustota: 48-80kg/m3 ASTM D 1056

Síla v trhu: 1,6kN/n ASTM D 624

Pevnost v tahu: >345 kPa ASTM D 412

Kompresní deformace 25%: 13-34 kPa ASTM D 1056                        

50% Kompresní odpor: <40% ASTM D 1056 (RT) 

Tvrdost:                          30-45 Shore 00 ASTM 2240

Teplotní odolnost:                      -40°C až +93°C (střídavě)
Prodloužení: >100% ASTM D 412

Hořlavost: splňuje FMVSS-302

Odolnost ozonu: splňuje ASTM D 1171

Absorpce vlhkosti: <10% ASTM D 1056

Ponor do tekutiny: <250% změny váhy
(7 dní @ 23C)
Zrychlené stárnutí: ASTM D 1056, 7 dní @ 70C
Ohebnost: 180 ohybů bez zlomení – prošlo
Vzhled: beze změn/kalení/zkreslení


