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LINEN TAPE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Linen Tape LT 19 mm x 10 m role 85776

Samolepící textilní páska, speciálně určená pro 
lepení kabeláže.

✓ Vytváří originální OEM vzhled.

✓ Ideální pro všechny kabeláže.

✓ Izoluje zvuk a redukuje vibrace.

✓ Dobrá odolnost proti vodě.

✓ Snadná aplikace.

Elektrické komponenty a kabely v osobních a nákladních autech, lodích, motorkách atd., v důsledku vibrací 
často vydávají rušivé zvuky. Linen Tape izoluje zvuk a redukuje vibrace.

Linen Tape je ideální pro montáž a zároveň jako ochrana kabelových přípojek, spojek, konektorů atd. a 
zabraňuje také nepříjemnému hluku a vibracím.

Kabely mají často ostré hrany, vyčnívají z kabeláže a časem se mohou poškodit. I v tomto případě je Linen

Tape ideální produkt a poskytuje optimální ochranu.

Vrstva lepidla má velmi nízkou počáteční přilnavost takže pásku lze jednoduše a čistě přilepit přesně na 
požadovanou oblast. Vzhledem k samovulkanizačnímu účinku nemá působení tepla vliv na přilnavost pásky.

Linen Tape je k dispozici o standardní šířce 19 mm, takže je možné ji použít okamžitě pro většinu aplikací.

Skladování: Na čistém, suchém a dobře větraném prostoru, ideálně při teplotě +15 ° C až +25 ° C.



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.

LINEN TAPE
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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: 85776

Materiál: syntetická guma

Název: Linen Tape

MSDS: ne

Kód cel.sazebníku: 3919 1011

Balení: 10 m x 19 mm – role

Tloušťka: 0,3 mm

Teplotní rozsah: -40°C až +105°C

Přilnavost k oceli: 1,5 N / cm

Pevnost v tahu: 87,5 N/25 mm

Pružnost před přetržením: 15%

Barva: černá


