
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Velmi tenká minerálně potažená páska s vysokou

přilnavostí pro protiskluzovou ochranu na hladkých a

kluzkých površích.

✓ Odolný minerální povlak - Odolává lehkému až těžkému provozu po dlouhou dobu
✓ Odolná proti vodě a UV záření - Lze použít uvnitř i venku
✓ Velmi tenká - nízký profil snižuje nebezpečí zakopnutí
✓ Vysoká přilnavost - lepí na většinu povrchů
✓ Přetíratelná - neztratí své třecí vlastnosti

Pro všechny oblasti, kde je důležitá protiskluzová ochrana a kde je prioritou bezpečnost. Protiskluzová
páska KENT má minerální povlak 60 mřížek, který vytváří odolný drsný povrch, aby se zabránilo
sklouznutí a pádu.

Protiskluzová páska KENT může být použita uvnitř i venku - na schodech, rampách, žebřících, vchodech

do budov, hotelových halách, recepcích, kolem bazénů, palubách lodí a na všech kluzkých površích v

dílnách a výrobních zařízeních.

Černá / žlutá verze může být použita jak pro značení, tak pro zabránění uklouznutí. Černá a průsvitná
jsou optimální pro tmavé nebo světlé podlahy.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Anti-Slip Tape

black/yellow

ASTBY 50 mm x 18 m role 86880

Anti-Slip Tape black ASTB 25 mm x 18 m role 86881

Anti-Slip Tape translucent ASTT 25 mm X 18 m role 86882

1. Očistěte povrch pomocí KENT Soft Surface Cleaner. Zajistěte, aby povrchy byly suché a bez prachu a mastnoty.
2. Zkraťte na požadovanou délku a sejměte nosič. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky. Naneste na 

povrch.

3. Zajistěte, aby byla páska při maximálním tlaku pevně přitlačena.
4. Plné síly bude dosaženo po 24 hodinách při + 23 ° C.
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INSTRUKCE

ANTI-SLIP TAPE



Číslo výrobku: viz. první strana
Název: Anti-Slip Tape

Nosič: PVC fólie
Lepicí vrstva: Na bázi akrylového rozpouštědla
Délka: 18 m

Šířka: 25 mm / 50 mm

Tloušťka: 0,90 mm

Doba použitelnosti: 24 měsíců
Kód vlastního tarifu: 68053000

VOC: 0

Přilnavost: 15 N / 25 mm

Pevnost v tahu: > 40 N / 25 mm

Prodloužení: > 25%

Teplota zpracování: 0 ° C až +35 ° C

Provozní teplota: + 5 ° C až + 50 ° C

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-SLIP 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


