
ME211 PVC krycí páska rýhovaná

Teflonová samolepicí kluzná páska F109G

ME911 Textilní páska

Univerzální maskovací páska používaná zejména pro

malířské a sádrokartonářské účely. Slouží pro

krátkodobé překrytí v interiéru např. ve skladových,

výrobních a sportovních halách a k označení ploch.

Specifikem této pásky je vroubkovaný povrch, díky

němuž se výborně odvíjí.  Pásku je možno použít i v

exteriéru, je ale nutné provést vlastní zkoušky po jaké

době lze ještě fólie odstranit, aniž by zanechala stopy

lepidla na podkladu.
Přednosti:
� rychlé a snadné řešení zakrytí podkladu

� odolná vůči protržení, odolná proti vlhkosti

aplikace: lepidlo:+5 až +35 C kaučukovéo

NOVINKA
NOVINKA

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ME 211 50 mm x 33 m 36 ks 81,50 3,260 C �

název rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ME 911 50 mm x 50 m 36 ks 180,00 7,200 C �

PROMITEX 21 - samolepicí netkaná textilie
Aplikací pásky Promitex 21 na uzavření komůrkové PC

desky, je deska zajištěna proti průniku prachu a dalších

mechanických nečistot. Funguje jako parotěsná

zábrana, tzn. že nedochází k průniku vody a páry do

vnitřních profilů komůrkové PC desky.

odolnost: -40 až +55 C (krátkodobě 70 °C)o

aplikace: +10 °C lepidlo: kaučuk

tl. nosiče: nosič:0,28 mm polyesterová textilie

rozměr
tloušťka

mm
barva ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25mm x 50m 0,28 černá 38 1900 ks 224,00 5,400 C � N

38mm x 50m 0,28 černá 25 1250 ks 333,00 7,900 C � N

60mm x 50m 0,28 černá 22 1100 ks 545,00 9,350 C � N

TN565 - samolepicí PVC páska
Velmi tvrdá páska je vhodná pro těsnění spár v

kovových konstrukcích, fasádách, světlících,

montovaných stavbách a pro suché zasklívání. Unikátní

složení pěnové hmoty umožňuje nýtovat či šroubovat

skrze pásku bez rizika její deformace. Dříve pod

označením TV 130.

Přednosti:
� umožňuje pronýtování a prošroubování

� odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií

� rozměrová stálost i při vysokém zatížení

� excelentní tlumení a pohlcování vibrací a nárazů

odolnost: aplikace:-30 až +70 C +5 až 40 °Co

lepidlo: hustota:akryl 220 - 300 kg/m3

TN525 - samolepicí PVC páska

TN545 - samolepicí PVC páska

Velmi měkká páska používaná u konstrukcí montova-

ných příček, ocelových konstrukcí a vzduchotechniky.

Páska se velmi dobře a snadno přizpůsobí hrubým

a nerovným povrchům.

Přednosti:
� přizpůsobí se dobře nerovným povrchům

� rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací

� odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií

odolnost: aplikace:-30 až +70 C +5 až 40 °Co

lepidlo: hustota:akryl 90 - 130 kg/m3

Páska je využívána u konstrukcí montovaných příček,

ocelových konstrukcí a vzduchotechniky. Střední

tvrdost pásky umožňuje přilnutí pásky na povrchy s

drobnými nerovnostmi.

Přednosti:
� vodotěsné utěsnění spáry

� rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací

� odolnost vůči UV

� umožňuje pronýtování či prošroubování

odolnost: aplikace:-30 až +70 C +5 až 40 °Co

lepidlo: hustota:akryl 135 - 200 kg/m3

Laminovaná textilní fólie/páska s velkou pevností,

ošetřená z rubové strany lepidlem s velmi vysokou

lepivostí. Produkt slouží zejména jako fixace materiálu

při transportu, balení nebo skladování.

Přednosti:
� velmi vysoká lepivost

� snadno trhatelná v příčném směru

� vodě odolná úprava vrchní strany textilie

� odolná vůči mechanickému namáhání

odolnost: aplikace:-50 až +65 C +5 až +45 Co o

PSB021 HS oboustranně lepicí butyl-kaučuk
Butylová páska pro tmelení kovových konstrukcí,

plechových střech a pro zasklívání. Butylkaučuk je

tvarovaný monolitický pásek na bázi butylpoly-

isobutylénu. Vysoce přilnavý, adheze dosahováno bez

podkladových nátěrů pouhým stlačením o 10%. Je

dlouhodobě vysoce stálý, odolává velkému

mechanickému zatížení (bez stékání)

odolnost: aplikace:-40 až +90 C +5 až +40 Co o

NOVINKA
NOVINKA

rozměr barva návin m Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1,5 mm x 9 mm šedá 30 m 11,90 0,476 C � N

3,5 mm x 9 mm šedá 13 m 14,90 0,595 C � N

10x3 30 1500 šedá m 5,00 0,200 C � +15%

12x3 30 1200 šedá m 5,10 0,204 C �

9x4,5 20 1060 šedá m 5,65 0,226 C �

barva Mjrozměr mm m v roli m v kartonu
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9x1,5 60 3180 šedá m 4,03 0,161 D �

19x1,5 60 480 šedá m 8,15 0,326 D �

9x3 30 1590 šedá m 5,50 0,220 D �

Cena Kč
pro Česko

EANrozměr mm m v roli Mjm v kartonu
Cena EUR

pro Slovensko
barva

12x1,5 60 2400 černá m 6,65 0,266 D �

9x3 30 1590 černá m 8,00 0,320 D �

19x3 30 720 černá m 15,00 0,600 D �

19x4,5 20 480 černá m 20,30 0,810 D �

rozměr mm m v roli m v kartonu
Cena EUR

pro Slovensko
barva Mj

Cena Kč
pro Česko

EAN

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25mm x 33m 0,18 24 792 ks 1 170,00 8,400 C � N

Transparentní páska z polyethylenu UHMW s nízkým

koeficientem tření, odolná proti oděru, protržení,

vyhlubování atd. S konstrukčně prodlouženou

životností slouží jako povrch proti nadměrnému

opotřebení.

nosič: lepidlo:PE-UHMW kaučukové

barva tl. nosiče:: transparentní 0,13 mm

odolnost: -40 až +107 Co

krycí vrstva: modrá fólie

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

SAMOLEPÍCÍ, TĚSNÍCÍ A MATERIÁLY PRO STAVEBNICTVÍ A VZDUCHOTECHNIKU

17Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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