
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Aktualizováno k 11/04/2017 … The choice of professionals

INSTRUKCE

EASY GRIP

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Easy Grip KEG1 25 mm x 1 m role 8644601

Easy Grip KEG 25 mm x 3 m role 86446

Vysoce kvalitní spojovací páska založená na 
principu suchého zipu. Zaručuje pevné spojení 
jedním stlačením. Lze s ní spojovat části 
podélně i do kříže a může být kdykoliv znovu 
rozdělena.

Jednosložková spojovací páska Easy Grip je založena na principu plastické drážky ve tvaru hlavy houby. 
Zaručuje pevné spojení jedním stlačením. 
Páskou Easy Grip můžete spojovat části jak podélně, tak i do kříže a může být kdykoli znovu rozdělena. 
Kvalitní nátěr pryskyřičného lepidla nabízí vynikající přilnavost na široké spektrum materiálu.
Ideální pro nestálou fixaci jako připevnění ovládacích panelů, konstrukce drobných staveb (např. výstavní 
stánky) a kdekoli, kde je žádané či nutné neviditelné a nestálé spojení.

✓ Zámek ve tvaru hlavy houby pro rychlé rozebratelné upevnění – páska může být přemístěna. 

✓ Nejsou potřeba šrouby ani spojení a demontáž.

✓ Pryskyřicové lepidlo. 

✓ UV odolná, klimaticky stálá. 

✓ Rychlá a lehká na montáž.

✓ Šetří čas, snižuje pracovní náklady.

1. Před aplikací pásky Easy Grip se přesvědčte, že je povrch čistý a nemastný.
2. Uřízněte potřebnou délku pásky Easy Grip a aplikujte ji na požadované místo.
3. Opakujte postup (1) a (2) na druhé části spojovaného materiálu.
4. Pevným stlačením dvou polovin pásky Easy Grip dohromady spojíte povrchy.



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 GRIP

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

Kód produktu: 84446

Název: Easy Grip

MSDS: ano

Kód cel.sazebníku: 5806 32 90

Balení: 3 m x 25 mm – role

Tloušťka: 3,1 – 3,3 mm

Šířka: cca 5 mm

Teplotní rozsah: -30°C až +100°C

Hlavy na cm2: 42

Materiál spojovacích hlav: polypropylen

Tlak pro spojení: 25 +/- 7 N/cm2

Tlak pro odmontování: 35 +/- 7 N/cm2

Povrchová úprava: tkaná
Barva: černá
Chemická odolnost: nízká až střední
Lepidlo: pryskyřicové, transparentní
Tahová pevnost: 20 N/cm2

Pevnost ve smyku: 50 N/cm2

Ochranný film: LDPE červený


