3M
Lepicí páska ScotchTM 389
Vodotěsná barevná tkaninová páska

Informace o produktu
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Popis produktu a možnosti jeho použití
Lepicí páska ScotchTM 389 je tkaninová páska s hustou texturou povlečená polyethylenem, vyráběná v
devíti různých barvách, která je vhodná pro celou řadu průmyslových použití. Tato lepicí páska se
vyznačuje velmi vysokou trvalou adhezí a dobrou přizpůsobivostí a lze ji odtrhávat ručně.

Předmět
*

Nosný materiál
povlečený polyethylenem

Přednosti
Odolný proti deformacím

*

*
*

Snadné odtrhávání rukou
Dobrá odolnost vůči
vodě
Vysoké protažení při
přetržení
Dodává se v mnoha
barvách

*
*

*

Dobrý kontrast na
různých druzích povrchu

Dosažení velmi dobré
okamžité adheze
Dobrá trvalá přídržná síla

*

Lepí okamžitě

*

Velmi dobrá lepivost k
celé řadě povrchů

*

Nedochází k odloupnutí
od povrchu
Univerzální použitelnost

*
*

*

Zesítěné lepidlo z
kaučuku a pryskyřice

Užitečné vlastnosti

*

*
*
*

*

Snadné maskování v
křivkách
Snadná manipulace
Lze používat v
přítomnosti vlhkosti
Vysoká pevnost

Použití, charakteristické vlastnosti
Lepicí pásku ScotchTM 389 lze používat ke značení, označování, svazkování, zpevňování a k
provádění oprav, ke slepování a spojování koberců, jakož i k utěsňování spár a klimatizačních kanálů.
Produkt odolává teplotě ca 70 oC déle než 1 hodinu.

Lepicí páska ScotchTM 389
Charakteristické hodnoty produktu
Tloušťka
Přilnavost k oceli
Trhací pevnost
Poměrné prodloužení při přetržení
Tepelná odolnost

:
:
:
:
:

0,260 mm
22,5 N/25 mm
200 N/25 mm
6%
70 oC

AFERA 4006
AFERA 4001
AFERA 4004
AFERA 4005

Při použití lepicí pásky ScotchTM 389 lze dosáhnout dobrých výsledků na různých druzích
povrchu při různých teplotách a dobách slepení. Pro zjištění účinnosti
lepicí pásky ScotchTM 389 při Vašem specifickém použití je třeba provést zkoušky.

Standardní rozměry
Šířka (mm)
Délka (m)
Barva
* Poznámka

:
:
:

19, 25, 38, 50, 75 a 100
50
černá, hnědá, červená, bílá, stříbrná, olivová, žlutá,
tmavo- a světlemodrá*
Ne všechny barvy jsou k dodání ve výše uvedených šířkách. Své dotazy
směřujte laskavě na prodejní oddělení společnosti 3M.

Skladování
Lepicí pásku nutno skladovat na čistém a suchém místě. Nejdelší odolnosti a životnosti pásky lze
dosáhnout při teplotě 21 oC a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

*Důležité upozornění:
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich zkušeností. Před použitím našeho produktu si laskavě sami přezkoušejte, je-li
tento vhodný pro Váš specifický účel použití. Všechny otázky týkající se záruky a ručení za tento produkt se řídí našimi současně platnými
prodejními podmínkami, pokud tyto neodporují platným zákonným předpisům.
3M je značka zboží společnosti 3M

3M
3M Österreich Ges.m.b.H.
Oddělení průmyslových lepicích pásek
Brunner Fledstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: (01) 86 686-278
Fax: (01) 86 686-229

