
Výhody oproti tradičním kontaktním lepidlům
� jednoduchá a rychlá aplikace

� výrazná úspora času

� nanášení pouze na jednu lepenou plochu

� žádný zápach jako u kontaktních lepidel

� žádná doba odvětrání = okamžitá manipulační pevnost

� okamžitá možnost dále lepený díl zpracovávat (ohraňovat,

formátovat)

� ekologická varianta lepení , testováno v laboratoři 3M

Oblasti použití
� tuplovaní a lepení plošných materiálů

� montáž u zákazníka

� opravné práce

� lepení ozdobných lišt a profilů

� rychlé lepení

Tuplovací páska - ZELENÁ

Tuplovací páska - ČERVENÁ

Ruční aplikátor tuplovacích pásek

Použití: velmi hrubě strukturované materiály (např.

OSB)

Vlastnosti: bílá páska umožňující lepení

strukturovaných povrchů

Barva: bílá

Tloušťka pásky: 0,265 mm

Identifikace pásky: zelené logo 3M

Použití: hladké a běžně strukturované materiály

(např. lamino)

Vlastnosti: vysoce průhledná páska odolná vůči

vysokým teplotám

Barva: čirá

Tloušťka pásky: 0,208 mm

Identifikace pásky: červené logo 3M

� snadná a rychlá manipulace

� odřezávací nůž

větší formáty

složitější formáty

formáty s výřezem

kruhové
a oválné
formáty

menší formáty (police)

Maskovací páska 3M 101E je určená pro přidržování, spojování
do svazků, utěsňování a běžné maskování za pokojové teploty.
extra tenká páska pro minimální barevné přechodové hrany

Univerzální maskovací páska 3M 201E je páska v barvě jelenice

z krepového papíru s příčně nanesenou kaučukovou pryskyřicí.

� Spolehlivá při teplotách do 80 °C

� Vhodná pro infračervené / UV tvrzení.

Výkonná maskovací páska 3M 301E je tvořena latexem
napuštěným krepovým papírem v barvě jelenice, na který je
nanesena vrstva kaučukové pryskyřice.

� Výrobek, jehož teplotní odolnost umožňuje vzdušné vysušení
i vytvrzování v peci v rámci lakovacích procesů, a to při
maximální teplotě 100 °C po dobu 1 hodiny, přičemž stále
poskytuje čisté a snadné odlepení.

� Vhodná pro infračervené / UV tvrzení.

Velmi výkonná maskovací páska 3M 401E z krepového papíru
hnědé barvy je určena pro náročné maskování při lakování
v automobilovém průmyslu a pro průmyslový trh.

� Nabízí vynikající kvalitu pro všechny práce související s lako-
váním v automobilovém průmyslu i na průmyslovém trhu.

� Vhodná pro všechny systémy se sušárnami, ale také pro
IR nebo ohřívací lampy.

Speciální vysokoteplotní maskovací páska 3M 501E je páska
v barvě jelenice z krepového papíru, na který je naneseno 3M
kaučukové lepidlo.

� Vhodná pro infračervené / UV tvrzení i sušení v peci.

� Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti.

Základní maskovací páska 3M 101E

Maskovací lepicí páska 3M 201E

Univerzální maskovací páska 3M 301E

Vysoce odolná maskovací páska 3M 401E

Vysokoteplotně odolná maskovací páska 3M 501E

MASKOVACÍ, OPRAVNÉ, OCHRANNÉ PÁSKY

� Snadné odtržení rukou

� Podklad z krepového papíru zaručuje
volnost, celistvost pásky zůstane
zachována i při tvarování okolo rohů.

� Kaučukové lepidlo s okamžitou
přilnavostí.

� Určena pouze pro použití v interiéru. Páska
by neměla být vystavována vnějším
povětrnostním vlivům nebo delšímu
působení slunečního světla, protože pak by
její odlepení mohlo být velmi obtížné.

� Poskytuje kvalitní upevnění, které odolává
odlepování nebo svinování a omezuje
nutnost oprav.

Společné znaky maskovacích pásek 3M:

Lepidlo: kaučuk

Lepidlo: kaučuk

Lepidlo: kaučuk

Lepidlo: kaučuk

Lepidlo: kaučuk

Barva: béžová

Barva: béžová

Barva: béžová

Barva: hnědá

Barva: béžová

Nosič: krepový papír

Nosič: krepový papír

Nosič: krepový papír

Nosič: krepový papír

Nosič: krepový papír

Tepl. odolnost: 60°C

Tepl. odolnost: 80°C

Tepl. odolnost: 100°C

Tepl. odolnost: 140°C

Tepl. odolnost: 160°C

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

36mm x 50m 0,120 24 1200 ks 48,00 1,920 E � N

48mm x 50m 0,120 24 1200 ks 64,00 1,920 E � N

rozměr ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

36mm x 50m 0,160 24 1200 ks 122,00 4,880 E � N

48mm x 50m 0,160 20 1000 ks 166,00 6,640 E � N

rozměr ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

36mm x 50m 0,170 24 1200 ks 130,00 4,880 E � N

48mm x 50m 0,170 20 1000 ks 168,00 6,640 E � N

rozměr ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

36mm x 50m 0,175 24 1200 ks 135,00 4,880 E � N

48mm x 50m 0,175 20 1000 ks 180,00 6,640 E � N

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 50m 0,265 48 2400 ks 325,00 7,900 E � N

38mm x 50m 0,265 24 1200 ks 645,00 25,800 E � N

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

3M™ Tuplovací pásky pro dřevozpracující průmysl

60°C

80°C

100°C

140°C

160°C

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 50m 0,208 72 3600 ks 315,00 12,600 E � N

38mm x 50m 0,208 36 1800 ks 620,00 24,800 E � N

NOVINKA
NOVINKA

25Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12
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rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Odvíječ ATG-700 ks 680,00 27,200 E � N

NOVINKA
NOVINKA

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena po slevě
Kč pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena po slevě
EUR pro

Slovensko

EAN

36mm x 50m 0,135 24 1200 ks 71,00 53,25 2,840 2,130 E � N

48mm x 50m 0,135 24 1200 ks 95,00 71,25 3,800 2,850 E � N
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