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Technické údaje 
 

Popis výrobku Vysoce účinná textilní páska pro náročné aplikace, tvořená vodotěsnou nosnou vrstvou z tkaniny 

potaţené polyethylenem, nesoucí kaučukové lepidlo. 

 

Konstrukce výrobku Nosná vrstva Lepidlo Barva Standardní délka role Standardní šířka role 

 tkanina potaţená 

polyethylenem 

kaučukové stříbrná 55 m 50 mm 

 

Typické fyzikální vlastnosti Poznámka: Následující technické informace a údaje musí být povaţovány pouze za informativní 

nebo typické a nelze je pouţívat ke specifikačním účelům. 

 Zkušební metoda ASTM 

 Adheze k oceli: 60 N/100 mm D-3330 

 Pevnost v tahu: 438 N/100 mm D-3759 

 Mezní poměrné prodlouţení: 17 % D-3759 

 Tloušťka: 0,23 mm D-3652 

 Rozsah pracovních teplot: aţ 93°C  

 Hořlavost: Splňuje UL 723 E-84 

 

Všeobecné informace  Nabízí snadné odtrhování, přizpůsobivost a nelepivé okraje. 

 Splňuje předpisy UL 723, HUD a BOCA. 

 

Skladovatelnost Aby bylo dosaţeno nejvyšší účinnosti, pouţijte tento výrobek do 12 měsíců od data výroby a 

skladujte ho v původních obalech za normálních podmínek při teplotě 16°C aţ 27°C a relativní 

vlhkosti 40 aţ 60 %. 

 

Příklady aplikací  Zavěšování polyethylenových závěsů při ochranných činnostech, průmyslové maskování a 

ochrana povrchu při pískování 

 Záplatování, zesilování, svazování, ochrana proti vlhkosti, utěsňování, spojování, dočasné opravy 

 Ovíjení a spojování izolace 

 Vhodná k úpravě místností - uchytávání a obrubování souběţných koberců, lepení kabelů a 

zavěšování vývěsních panelů 
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Charakteristiky Charakteristiky Přednosti Výhody 

 Málo lepivé okraje role  

(50 mm) 

Okraje pásky zůstávají čistější. Niţší kontaminace povrchu, 

menší plýtvání. 

 Jednotlivě balené role (50 mm) Uchovává se integrita role Menší plýtvání 

  Jednoduchá identifikace Vizuální výhoda 

 Plátno potaţené polyethylenem Odolává vlhkosti Prodluţuje trvanlivost spojení 

pomocí pásky 

  Přizpůsobivé Lze aplikovat na nepravidelné 

povrchy 

  Snadné ruční trhání Jednoduchá aplikace 

  Rovné trhání v příčném a 

podélném směru 

Tutéţ pásku lze natrhat na různě 

velké kusy podle aplikace 

  Dobrá pevnost v tahu Pevnost v robustních aplikacích 

 Kaučukové lepidlo Agresivní adheze k většině 

povrchů 

Jedna páska pro mnoho aplikací 

  Dobrá přídrţná síla Zůstane tam, kam ji nalepíte 

  Dobrá lepivost Zajišťuje dobré utěsnění 

 

Technické informace a 

údaje 

Technické informace a údaje, doporučení a další výroky v tomto dokumentu vycházejí z testů, které 

povaţujeme za spolehlivé, ale nemůţeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. 

 

Použití výrobku Upozorňujeme, ţe pouţití a funkční charakteristiky produktu 3M v konkrétní aplikaci můţe 

ovlivňovat mnoho faktorů. Mezi nejdůleţitější z nich patří typ lepeného materiálu, příprava povrchu, 

volba pouţitého produktu, podmínky jeho pouţití a časové a klimatické podmínky, v nichţ má 

produkt vykonávat svou funkci. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit pouţití a 

funkční charakteristiky produktu 3M, z nichţ některé jsou úplně závislé na znalostech a kontrole 

uţivatele, je velmi důleţité, aby uţivatel předem vyzkoušel produkt 3M a stanovil, zda je vhodný pro 

konkrétní účel a uţivatelskou metodu aplikace. 

 

Omezená záruka a náprava Tento výrobek bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez materiálových a výrobních závad. 

3M NEPOSKYTUJE ŢÁDNÉ JINÉ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, 

BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO 

KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKOUKOLIV ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍCH 

PODMÍNEK, ZVYKLOSTÍ NEBO ZPŮSOBU PRODEJE. Uţivatel musí předem stanovit, zda je 

tento výrobek 3M vhodný pro konkrétní účel a uţivatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční 

době prokáţe, ţe výrobek 3M je vadný, ZPŮSOBEM NÁHRADY BUDE PODLE UVÁŢENÍ 3M 

OPRAVA NEBO NÁHRADA VADNÉHO PRODUKTU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ VE VÝŠI 

NÁKUPNÍ CENY TOHOTO VÝROBKU. 

 

Omezená odpovědnost 3M nemůţe nést odpovědnost za ţádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné ztráty a 

škody způsobené tímto výrobkem 3M bez ohledu na uplatněný právní výklad, ale bez omezení na 

smluvní závaznost, záruku, nedbalosti nebo přísnou odpovědnost. 

 

 Tento výrobek Divize průmyslových pásek a speciálních zařízení byl vyroben v rámci systému 3M 

na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002. 

 


