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INSTRUKCE

WATERPROOF TAPE

Voděodolná fixační páska pro nejnáročnější aplikace. Na 
bázi velmi pevné textilie s tlakově naneseným citlivým 
lepidlem. Vynikající na těsnění, ochranu, zpevňování, 
vyztužování a spojování různých druhů materiálů.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Waterproof Tape Black 5B2 50m x 50mm – role 84592

Waterproof Tape Silver 5S2 50m x 50mm – role 86144

✓ O 40 % silnější než obyčejná páska.
✓ K dodání v černé a stříbrné barvě.
✓ Velmi pevná, použitelná pro vnitřní i vnější aplikace.
✓ Voděodolná, přelakovatelná.

✓ Neodpadává, nerozlepuje se, odolná i vyšším teplotám. 
✓ Extra silná přilnavost ke všem typům povrchů.
✓ Dosahuje výborných těsnících vlastností.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Waterproof Tape může být upotřebena v širokých variantách pro lepení a těsnění. 
Např. jako těsnění u tepelných a chladících systémů, ochrana el. rozvodů – svazkování kabelů uvnitř i vně vozidel, 
opravy děr a poškození automobilových plachet u dodávek a kamionů, a k přidržení komponentů na svém místě. 

Waterproof Tape může být také použita jako dočasná oprava netěsností s nízkým tlakem vody a vzduchu – zalepení děr 
nebo průduchů pro zamezení přístupu prachu a špíny, opravy poškozených hadic a trubek – olejových. 

Též je vhodná na běžné lepení, opravy čalounění v automobilech, při instalaci a výměně autoskel, světel a mnoho 
dalších využití jak venku, tak vevnitř. 

1. Utrhněte dostatečnou délku pásky na opravu nebo lepení.
2. Pásku nalepte a pevně ji přitiskněte k povrchu, aby dobře přilnula.
3. Odstranění pásky: odlepte okraj a táhněte pásku směrem od povrchu.



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.

WATERPROOF TAPE
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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: 84592, 86144

Název: Waterproof Tape Black, Waterproof Tape Silver

Životnost: 12 měsíců

Celní kód (Pásky): 5906100000

VOC: 0 g/l

Tloušťka: 0,32 mm

Přilnavost / síla: 8,2 N/25 mm (nerezová ocel)

Rolling ball tack: 32

Pevnost v tahu: 15 kgf/25 mm

Držící síla: 0,5 mm/30 minutes (při teplotě 23°C +/- 2°C, RH 50% +/- 5% )

Aplikační teplota: -5 až 35°C

Teplotní odolnost: -15 až 70°C


