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Název Zkratka Velikost Obj. číslo

Anti Rattle Tape ART40 40 m x 15 mm - role 86535
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INSTRUKCE

ANTI RATTLE TAPE

Samolepicí plstěná páska, pro odstranění nežádoucích 
zvuků jako je vrzání nebo rachocení kovových a 
plastových dílů, které se vzájemně dotýkají. Stejnou 
službu lze díky jejímu použití získat i u elektroinstalace, 
kde zabraňuje obdobným zvukům.

✓ Velmi dobrá zvuková izolace.
✓ Velmi flexibilní.
✓ Neobsahuje halogeny. 

✓ Vyhovuje směrnicí EU 2000/53/ES (pravidla pro likvidaci vozidel a autovraků), lze ji recyklovat 
(neobsahuje těžké kovy).

✓ Široký rozsah aplikačních teplot od - 40°C do +105°C.

Používá se pro izolaci elektrických kabelů v automobilovém průmyslu, v případech kdy je potřeba redukovat

hluk, který vzniká jejích dotykem či vzájemnými nárazy.

Stejně ji lze využít při montážích a opravách dílů, které se vzájemně dotýkají a tím vydávají nežádoucí skřípání a

vrzání.
Anti Rattle Tape je určena pro i aplikace, kde je vyžadována dobrá tepelná odolnost. Odpovídá třídě T2,

odolnost nad 100°C.

Lepidlo na zadní straně výborně přilne a drží na základních nátěrech, plastech, porézních materiálech, sklu,

hliníku, oceli, laminátu, gumě, textilu, vinylu a na dalších podkladech.

1. Podklad před aplikací ART zbavte všech nečistot jako jsou staré laky, lepidla, oleje a tuky pomocí KENT 
Acrysolu.

2. Aplikujte Anti Rattle Tape a pevně přitlačte na požadované místo.

Role musí být skladovány na plocho a v původním obalu. Výrobek musí být chráněn před prachem, teplem,

vlhkostí, přímým slunečním světlem a výpary rozpouštědla. Skladovací teplotu udržte mezi 5°C až 25 °C.



Číslo výrobku: 86535

Název: Anti Rattle Tape

Min.trvanlivost: 24 měsíců
Materiál: polyestereová plsť (páska), akrylát (lepidlo)
Tloušťka: 0,167 mm 

Bezpečnostní list: ano

Barva: černá
Teplotní odolnost: -40°C až + 150˚C
Aplikační teplota: - 5°C až + 40˚C
Pevnost v tahu: 20 N/cm (ISO 9073-3)

Prodloužení do zlomu: >80% (ISO 9073-3)

Teplotní třída Harness*: 100°C - T2 RENAULT / PSA (3000H en Cours),

Třída oděru (průměr jádra): třída 1 PSA (10 mm)
Výkon tlumení zvuku (dle tlukotu): 13.5 dB Renault / PSA

•Kód celního sazebníku 4005 91 00

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.

ANTI RATTLE TAPE

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


