
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Bezokrajové flexibilní pěny s tlakově citlivým lepidlem na bázi 
kaučuku. Skvěle drží a snadno se odstraňuje z povrchu až při 
110°C. Po odstranění nezanechává žádné zbytky a zárověň 

absolutní minimum hran na dostřikovém místě. Vhodná pro 

IR sušení. 

 Bezhranové lakování jak u konvenčních tak i vodních laků na starých i nových vozech. 
 Ideální pro dostřiky. 
 Nedělá hrany 

 Neroztahuje se 

NEBT – Flexibilní pěna v kombinaci s krepovou maskovací páskou a tlakově citlivým lepidlem na bázi 
kaučuku. Je vhodná na maskování linií ohybů, dveřní dostřiky a okraje panelů bez viditelných okrajů. 

 

FNEBT – Flexibilní pěna s tlakově citlivým lepidlem na bázi kaučuku bez krepové maskovací pásky, což 

zajišťuje mnohem větší flexibilitu. Je navržená pro maskování ohybů (např. blatníky) a okraje panelů. 

1. Nalepte pásku na panel tak, aby kopírovala ohyb a zatlačte pro zajištění pásky na místě. 

2. Namaskujte okolí obvyklým způsobem a stejně tak panel nalakujte. 

3. Odstraňte pásku před nebo po zaschnutí, podle potřeby. 

4. Odstraňte maskovací materiál.  
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INSTRUKCE 

NO EDGE BLENDING TAPE 

FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE  

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

No Edge Blending Tape NEBT 20mm x 5m 85387 

Flexi No Edge Blending 

Tape 

FNEBT 5 * 15mm x 5m 86437 



Číslo výrobku:          85387 

Název:                       NEBT 

Balení:     20mm x 5m 

Barva:  Bílá 

Tloušťka:  3mm 

Životnost:  1 rok  

Kód celního sazebníku: 39 21 90 90 

TECHNICKÉ PARAMETRY NEBT - FNEBT 

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. 

NO EDGE BLENDING TAPE 

FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE  

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

Číslo výrobku:          86437 

Název:                       FNEBT 

Balení:     15mm x 25m 

Barva:  Bílá 

Tloušťka:  4mm 

Životnost:  1 rok  

Kód celního sazebníku: 39 21 90 90 


