
LEPICÍ PÁS

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Vysoce pevná, víceúčelová, voděodolná a
vzduchotěsná těsnící a lepící páska z
bitumenového elastomeru s hliníkovou fólií.

 Speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti

 Přilne na kovové povrchy, dřevo, sklo, dlaždice, akryl, kámen, beton a mnoho plastů

 Odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření

 Může být použita i pro utěsnění bazénů nebo vodních nádrží

 Univerzálně a mnohostranně využitelná

Univerzálně použitelná samolepící fólie, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi
vhodná je k těsnění spojů kovu, plastu, okapových žlabu, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene
střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Návod na použití:
Povrchy musí před lepením být očištěny od zbytků starých lepidel nebo jiných
materiálů, čisté, suché a odmaštěné. U lámavých nebo porézních materiálů je
přilnavá síla menší. U určitých plastů s odpuzujícími vlastnostmi nejprve vyzkoušet
lepivost, případně použít speciální primer.
Ustřihnout potřebnou délku pásky, stáhnout kousek ochranné fólie, umístit pásku,
přizpůsobit podkladu a pokládat pásku tak, aby nevznikaly vzduchové bubliny a
zároveň stahovat ochrannou pásku.
Pásku pevně přitlačit. Při spojení dvou pásek by se tyto měly překrývat cca 5 cm.

Při utěsňování bazénů nebo vodních nádrží musí být voda vypuštěna a utěsňované
místo musí být naprosto suché, pak nechat 1-2 dny odpočívat, aby se mohla přilnavá
síla plně vyvinout. Jemné trhliny mohou být utěsněny zvenku, u velkých trhlin nebo u
průsaků utěsnit zevnitř, aby se páska neuvolnila tlakem vody.

Nutno chránit před vzdušnou vlhkostí a skladovat při max. teplotě +25°C.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Lepicí pás 100 LPTB100 10 m x 1,3 mm x  10 cm 13929111

Lepicí pás 150 LPTB150 10 m x 1,3 mm x 15 cm 13929112

Lepicí pás 300 LPTB300 10 m x 1,3 mm x 30 cm 13929113



TECHNICKÉ PARAMETRY

LEPICÍ PÁS

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.

Obj. číslo: 13929111, 13929112, 13939113
Název: Lepicí pás
Životnost: 12 měsíců
Balení: 10 m x 1,3 mm x 10 cm

10 m x 1,3 mm x 15 cm
10 m x 1,3 mm x 30 cm

Materiál: bitumenový elastomer + hliníková fólie
Barva: černá

Třída hořlavosti: B2 (DIN 4102)
Aplikační teplota: +5°C až +30°C
Teplotní odolnost: -30°C až +80°C
Skladovací teplota: +10°C až +25°C

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz


