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INSTRUKCE

EASY BIND 

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Easy Bind KEB 16 mm x 10 m role 85041

Vysoce kvalitní suchý zip, zajišťující pevné spojení po 
stisknutí pevně k sobě. Produkt je oboustranný.

✓ Zabezpečuje a upevňuje tam, kde je třeba rychlé odejmutí či připevnění.

✓ Není třeba složité metody lepení.

✓ Jednotlivé komponenty s mikro strukturovaným povrchem.

✓ Odolná proti UV záření, odolná proti povětrnostním vlivům.

✓ Rychlé a snadné použití, šetří čas a snižuje náklady na pracovní sílu.

✓ Odpovídá FMVSS 302.

Easy Bind je jednosložková lepicí páska pracující na principu vzájemně propojených plastových prvků.
Poskytuje pevné připojení při pevném přitlačení. 
Easy Bind může být lepena tak často, jak je požadováno v podélném a příčném směru a může být 
kdykoli znovu odlepena, aniž by došlo k poškození jemných kabelů. 
Ideální pro práce jako je kabeláž v  auto průmyslu, průmyslové aplikace, včetně IT kabeláže.

1. Uřízněte požadovanou délku Easy Bind.

2. Umístěte na potřebné místo.

3. Ujistěte se, že obě části jsou pevně přitlačeny 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.

EASY BIND

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

Číslo výrobku: 85041

Název:                      Easy Bind

Tloušťka:               1,5 mm

Rizikové info:          extrémně hořlavý
Barva produktu:     černá
Lepicí složka: polyuretan


