
VLASTNOSTI

Sada samolepicích, již vytvrzených, karosářských těsnicích
pásek na bázi MS polymeru v praktické sadě. Sada dále
obsahuje váleček a podkladní nátěr (PSR2) pro zajištění lepší
přilnavosti.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Sealer On a Roll Kit
(obsah. 83681,83682,83683,83679,85304)

KSR sada 83680

SOR plochý 6 SR6 1x návin 6 mm x 16 m 83681

SOR plochý 8 SR8 1x návin 8 mm x 16 m 83682

SOR plochý 10 SR10 1x návin 10 mm x 16 
m

83683

SOR profil „půlměsíc“ 3 SORHM3 1x návin 3 mm x 6,5 
m

86587

SOR profil „půlměsíc“ 6 SORHM6 1x návin 6 mm x 9 m 86588

SOR profil „půlměsíc“ 8 SORHM8 1x návin 8 mm x 9 m 86429

SOR profil „půlměsíc“ 10 SORHM10 1x návin 10 mm x 9 m 86430

Roller - váleček RSR 1 ks 83679

Primer SOR PSR2 400 ml - sprej 85304
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SEALER ON A ROLL 

 Neobsahuje izokyanáty – netoxický, šetrné použití – je již vytvrzený.

 Neobsahuje rozpouštědla – neškodný k použitým materiálům.

 Rychlá a snadná aplikace – šetříte čas.

 Velmi vysoká pevnost – použitelný v náročných podmínkách.

 Vynikají přilnavost i k lakovaným plechům – stačí pouze aktivátor.

 Vysoká elasticita – pracuje s karoserií vozidla.

 Pružná tapeta – požitelná kolem rohů

 Nabídka různých tvarů a velikostí – profesionální využití výrobci aut

 Jednoduchý produkt – žádný odpad při aplikaci.

 Okamžitě použitelný – lze ihned lakovat, následně předat zákazníkovi.



• Pevné vytvrzené těsnění na bázi MS polymeru, které nestárne, nedegraduje, je odolné proti vibracím, 
úderům a poškrábání.

• Jednotlivé role lze koupit samostatně.
• Lze aplikovat na švy a líce dveří, je určen především na hrany. Dále ho můžete použít i na přechody 

mezi nárazníky a blatníky aut.
• Pásky se zdvojeným profilem jsou k dispozici v šířkách 6, 8 a 10 mm. Pásky s jednoduchým půlkruhovým 

( půlměsíc ) profilem pak v šířkách 3, 6, 8 a 10 mm.
• Snadná aplikace, která nevyžaduje zvláštních dovedností. Okamžitý výsledek.

POUŽITÍ

1. Místo před aplikací očistěte a odmastěte přípravkem Acrysol a následně vysušte.
2. Rovnoměrně naneste podkladní nátěr PSR2 ve dvou tenkých vrstvách tak, aby povrch byl lesklý a nechte 

schnou po dobu cca 5 - 15 min. při teplotě 20° C. Povrch nátěru by neměl být lepkavý.
3. Ustřihněte potřebnou délku pásky z návinu a začněte v rohu. Odstraňte začátek ochranné folie a pomocí 

prstu přitlačte pásku lepivou plochou k podkladu. Lepte pásku jedním směrem.
4. Ochrannou fólii snímejte druhou rukou postupně tahem tak, aby lepivá vrstva nebyla znečištěna – snížila 

by se tak její přilnavost k podkladu. Nikdy netahejte ani nenapínejte samotnou pásku. Pracujte při teplotě 
cca 10 až 20°C. Páska může při nižších teplotách ztratit lepící vlastnosti. Naopak ohřátím můžete zlepšit její 
přilnavost.

5. Nechte kousek volného prostoru v rohu pro aplikaci tmelu. Pásku, pokud je to nutné, zkraťte.
6. Pečlivě zkontrolujte přilnavost pásky k podkladu, obzvláště pak na jejich koncích. Použijte váleček k 

dosažení správného tlaku na pásku. Pohybujte válečkem proti původnímu směru lepení. Vytlačte vzduch  
z prostoru pod páskou směrem od středu  k jejím krajům. 

7. Lakování.
8. Povrch nechte vyschnout. Pokud používáte infra-červené přímotopy, nepřekračujte teplotu 70 °C. Před 

temperováním nechte povrch 15 min. volně schnout při okolní teplotě.

POSTUP
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SEALER ON A ROLL 

Rady & tipy

• Tapeta Sealer on a Roll  může být nalakována  přímo, bez podkladového nátěru Adhesion Primer ( PSR2 ).  
Jeho aplikace před lakováním však zaručí kvalitnější  povrchovou úpravu a zabrání oxidačním procesům.

• Plochy složitějších profilů lze ošetřit aplikací dvou velikostí tapet, které je možné kombinovat v šířkách 3, 4 
a 5 mm.

• Válečkem dosáhnete lepšího výsledku, když použijete plochou pásku – rovný povrch. Jeho použití pro tvar 
tapety   „ Půlměsíc“  není zapotřebí.



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.

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

Číslo: 83680 (83681, 83682, 83683, 85304, 83679) 

Název: Sealer On Roll 

Životnost: 12 měsíců

Celní kód (Pásky): 3919 19 38

Celní kód (Primer): 3209 90 00

VOC (Primer): 792 g/l

Nebezpečná složka (Primer): toluen

Parametry jednotlivých profilů pásek
6mm 8mm 10mm

SEALER ON A ROLL 


