
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Čirá, velmi tenká, oboustranná lepicí páska pro široké 

spektrum aplikací. 

 Velmi vysoké počáteční uchycení 
 Vysoká finální přilnavost 

 Lepí na širokém spektru hladkých povrchů 

 Velmi tenká a transparentní 
 Žádný nepořádek, čisté a snadné použití 

Lze ji použít např. k lepení krytů, koberečků, bočních lišt apod. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Clear Transfer Adhesive CTA16 16 mm x 25 m role 86369 

Clear Transfer Adhesive CTA9 9,5 mm x 25 m role 86368 

1. Očistěte a odmastěte obě lepené plochy pomocí KENT Soft Surface Cleaner nebo KENT Acrysol. 
2. Aplikujte pásku na povrch a odstraňte krycí folii. 
3. Zamezte dotekům s lepidlem, jelikož by to mohlo snížit účinnost. 
4. Pevně přitlačte jeden povrch k druhému. 
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INSTRUKCE 

CLEAR TRANSFER ADHESIVE 



Číslo výrobku:          viz. první strana 

Název:                       Clear Transfer Adhesive 

Barva:  transparentní 
Lepidlo:  kaučuk 

Nosič:  polypropylen 

Krycí folie:  bílý pergamenový papír 

Délka:  25 m 

Šířka:  9,5 mm / 16 mm 

Tloušťka:  0,085 mm bez krycí folie 

 

Přilnavost 180°:  40,5 N/25 mm 

Pevnost v tahu:  37,5 N/25 mm 

Pružnost při přetržení: 70 % 

Teplotní odolnost: -30°C až +70°C 

 

Aplikační teplota:  +10°C až +30°C 

Životnost:                12 měsíců – neotevřené 

Kód celního sazebníku: 39191019 

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. 

CLEAR TRANSFER ADHESIVE 

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 


