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Pro pevné a spirálové pásky kabelových svazků v 
elektrických vozidlech 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

e-Tape KET 19 mm x 25 m 86664 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Navrženo pro e-mobilitu - pro ochranu kabelů v elektrických a hybridních vozidlech 

✓ Čisté a snadno vyměnitelné 

✓ Odolné proti otěru, vysoká tepelná odolnost - lze použít v motorovém prostoru 

✓ Světle oranžová barva - snadno identifikovatelná pro operátora 

✓ Bez obsahu rozpouštědel a kompatibilní s PVC - kabely se nezhorší 

 

   POUŽITÍ  

KENT e-Tape je navržena pro pevné a spirálové lepení kabelových svazků, např. kabelové svazky v prostoru pro 
cestující ve vozidle. 
KENT e-Tape zabraňuje opotřebení nebo roztržení kabelů na ostrých částech, které se často nacházejí v místech, 
kde jsou umístěny vodiče.  
KENT e-Tape je také dokonale vhodná pro snížení hluku absorbováním vibrací mezi kabely a okolními prvky. 

 

    INSTRUKCE  

1. Očistěte povrch, který má být utěsněn, od všech znečišťujících látek, jako jsou staré těsnicí prostředky / lepidla, 
oleje / maziva, pomocí vhodného čističe, jako je KENT Electric Cleaner. 

2. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, protože to zhoršuje výkon. 
3. Naneste KENT e-Tape a pevně zatlačte na místo. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Číslo výrobku: 
Název: 

Skladovatelnost: 

Barva: 

Šířka:  

Délka: 

Tloušťka: 

Lepící materiál: 

Kód celního sazebníku: 

Pevnost v tahu:                            

Adhezivní pevnost:                     

Dosažená plná síla: 

Protažení při přetržení:       

Teplotní odolnost:                       

 

 

 

86664 

e-Tape        

24 měsíců 

oranžová     

19 mm           

25 m 

0,27 mm 

akryl 

5603 14 10 

625 N / 25 mm 

13,75 N / 25 mm 

24 hodin 

30% 

-40 ° C až + 150 ° C 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

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. 

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. 
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