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INSTRUKCE

DOUBLE SIDED CLOTH TAPE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Double Sided Cloth

Tape

HST6 50 mm x 25 m role 86385

Ručně trhatelná oboustranná textilní páska
kombinující vysoké počáteční uchycení a
přemístitelnost pro velmi široké spektrum
aplikací.

✓ Velmi vysoké počáteční uchycení, silné masivní lepidlo

✓ Lepí jemné i drsné povrchy

✓ Vhodná také na materiály jako PE, PP, PVC, TPO apod.

✓ Snadno trhatelná rukou

✓ Je přemístitelná během aplikace bez zanechání zbytků lepidla

Lze ji použít na lepení kovů, dřeva, většiny plastů, koberců, ubrousků apod., na hladké i drsné
povrchy, na vnitřní aplikace.

Pozn.: Strana pásky pod krycí fólií má silnější lepicí vlastnosti. Aplikujte proto pokud možno nejprve

pásku na snadněji lepitelné příp. hladké povrchy a stranu pod fólií na nejsložitější příp. nejdrsnější
povrch.

1. Očistěte povrch Soft Surface Cleanerem nebo Acrysolem a nechce vyschnout.

2. Aplikujte pásku na povrch a odstraňte krycí fólii.
3. Nedotýkejte se lepidla, jelikož by toto mohlo snížit lepící účinek.

4. Pevně přitiskněte lepené povrchy k sobě.



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.
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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

Název: Double Sided Cloth Tape

Barva produktu:     bílá
Forma:         pevná
Lepidlo: syntetický kaučuk
Krycí fólie: žlutý silikonový papír
Délka: 25 m

Šířka: 50 m

Tloušťka: 0,25 mm

Síla lepidla (strana pod fólií): 27,5 N/25 mm

Síla lepidla (vnitřní strana): 25 N/25 mm

Pevnost v tahu: 62,5 N/25 mm

Pružnost: 5%

Teplotní odolnost: -30°C až +60°C

Aplikační teplota: +10°C až +35°C

Životnost: 12 měsíců při pokojové teplotě
Kód celního sazebníku: 590610


