
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Bezokrajová flexibilní pěna v kombinaci s vysoce lepicí 
krepovou maskovací páskou s tlakové citlivým lepidlem 

na bázi kaučuku. Skvěle drží a snadno se odstraňuje z 

povrchu až při 110°C. Po odstranění nezanechává žádné 

zbytky a zároveň absolutní minimum hran na 

dostřikovém místě. Je vhodná i pro použití IR sušení. 

 Souvislé prolnutí jak u konvenčních tak i vodních laků na starých i nových vozech 

 Ideální pro dostřiky 

 Nedělá hrany 

 Neroztahuje se 

 Rychlá a jistá cesta jak dosáhnout kvalitního dostřiku bez zbytečných okrajů a hran 

 Ideální pro dveřní dostřiky 

 Nezanechává žádné okraje 

 Odstraňuje riziko předělávání práce kvůli chybě s okraji u dostřiku  

 Jedna velikost pro všechny aplikace 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

No Edge Blending Tape NEBT 20 mm x 50 m role 85387 

1. Vyberte místo, které je nutné maskovat. 
2. Aplikujte pásku na panel a ujistěte se, že hrana kopíruje úroveň ohnutí panelu. 
3. Dobře ji připevněte a lehce vyzkoušejte její volnost na krajích.  
4. Zamaskujte okolní oblast jako obvykle. 
5. Přelakujte požadovaný díl běžným způsobem. 
6. Před odmaskování se ujistěte, že je lak již suchý. 
7. Odstraňte maskovací materiál zanechávající bezproblémový přechod mezi starým a novým lakem. 
8. Jako výsledek se ukáže perfektní prolnutí laku podém ohybu panelu bez nepříjemností. 
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INSTRUKCE 

NO EDGE BLENDING TAPE 



Číslo:   85385 

Název:   No Edge Blending Tape 

Životnost:   1 rok 

Tloušťka:  3 mm 

Šířka:  20 mm (+/- 1 mm) 

Délka:  5 m (+/- 0,1 m) 

Barva:  bílá 

Pevnost v tahu: > 87,5 N/cm 

Pružnost ve zlomu: > 9% 

Teplotní odolnost: 100°C (30 – 80 minut při ochlazení po cyklu pečení) 
Lepidlo:  přírodní kaučuk / pryskyřice 

Celní kód:  48 00 41 91 

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. 

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 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


