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Vyztužená oboustranná páska se silným a 
okamžitým lepením na hladké a drsné povrchy. 

 

 

 

  

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Xtreme Force Tape XFT 19 mm x 10 m 86665 

 

 

 
 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Extrémně silná  

✓ Okamžitá přilnavost  

✓ Výztužná síť uvnitř pásky - neroztrhne se 

✓ Pro většinu povrchů vč. PE, PP a porézní povrchy 

 

   POUŽITÍ  

Unikátní oboustranná páska s extrémní přilnavostí k široké škále materiálů, včetně skla, kovu, keramiky, GRP, 
dřeva, zdiva a tvrdých pojivových plastů, jako je polypropylen a polyethylen. 
Páska Xtreme Force je extrémně odolná vůči rozpouštědlům, chemikáliím a UV záření. 

 

    INSTRUKCE  

1. Očistěte a odmastěte oba povrchy pomocí KENT Acrysol nebo KENT Soft Surface Cleaner. 

2. Odřízněte vhodnou délku pásky a naneste ji nejprve na podklad, který je nejobtížnější na lepení, a zajistěte 
100% kontakt. Pevně stiskněte. 

3. Odstraňte vložku. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, protože to zhoršuje účinek. 
4. Zarovnejte kusy a pevně zatlačte na místo. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Základní materiál:  

Výztužný materiál:  

Materiál vložky:  

Barva:  

Šířka:  

Délka:  

Tloušťka:  

Skladovatelnost:  

Kód celního sazebníku:  

Pevnost v tahu:  

Pevnost lepidla:  

 

Dosažená plná síla:  

Protažení při přetržení:  

Teplotní odolnost:  

Syntetická guma  

Polyesterová tkanina 

Polypropylen 

Průsvitná 

19 mm 

10 m 

0,80 mm (pouze páska: 0,73 mm) 

12 měsíců 

39191080 

70 N / 25 mm 

Otevřená strana pásky: 55 N / 25 mm 

Zakrytá strana pásky (pod vložkou): 40 N / 25 mm 

24 hodin 

30% 

-40 ° C až + 50 ° C 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

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. 

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. 
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