
VLASTNOSTI

  ´ Priľne aj k vlhkým povrchom
  ´ Ľahko odtrhnuteľná rukou
  ´ Odoláva tlaku vody a vzduchu do 4 barov
  ´ Extra pevná – udrží až 17 kg

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Power Tape je lepiaca páska vyztužená tkaninou na 
univerzálne použitie v  interiéri a exteriéri. Páska má vysokú 
priľ navosť k väčšine materiálom vrátane vlhkých (okrem trans-
parentnej verzie) a neporéznych povrchov. Je ju možné veľmi 
ľahko odtrhnúť rukou bez použitia nožníc. Vhodná na lepenie, 
opravy, fixovanie a pod.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté (pri použití transparentnej aj suché) 
a zbavené mastnoty, prachu a pod. Citlivé povrchy môžu byť pri 
odstraňovaní pásky poškodené. Ak máte pochybnosti, urobte 
vopred pokus s páskou na časti povrchu, ktorý nie je vidieť.

SPRACOVANIE  

Odviňte z rolky požadované množstvo pásky a odtrhnite. Pri-
ložte pásku na lepený predmet a v závislosti na jeho povahe 
primeraným tlakom vyhlaďte.

NEPREHLIADNITE  

Pásku používajte pri teplote od +10 °C do +40 °C. Akékoľvek 
zvyšky, ktoré zostanú na povrchu po odstránení pásky, môžu 
byť odstránené benzénom alebo inými podobnými rozpúšťad-
lami. Citlivé povrchy môžu byť pri odstraňovaní pásky poško-
dené. Ak máte pochybnosti, urobte vopred pokus s páskou 
na časti povrchu, ktorý nie je vidieť. Zvyšky pásky zlikvidujte 
ako domáci odpad.

BALENIE  

Rolka: 10 m (strieborná, čierna, transparentná)
Rolka: 25 m (strieborná)
Rolka: 50 m (strieborná)

SKLADOVANIE  

Skladujte v suchom prostredí pri teplote od +10 °C do +30 °C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiál nosiča: tkanina potiahnutá polyetylénom
Lepidlo: syntetický kaučuk
Hrúbka: 210 ± 0,20 μm
Pevnosť v ťahu: > 34 N/cm
Pružnosť: > 15%
Priľnavosť k nehrdzavejúcej  
oceli (PSTC-1) pri 180°: > 15 N/cm
Tepelná odolnosť: -5°C až +70°C
Pracovná teplota: +10°C až +40°C
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UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na 
množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochyb-
ností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. 
Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava 
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk


