
ME211 PVC krycí páska rýhovaná
Univerzální maskovací páska používaná zejména pro

malířské a sádrokartonářské účely. Slouží pro krátko-

dobé překrytí v interiéru např. ve skladových, výrobních

a sportovních halách a k označení ploch. Specifikem

této pásky je vroubkovaný povrch, díky němuž se vý-

borně 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 kaučukové

o

Dvojstranně povrstvená syntetická tkanina s nánosem

polyetylenu na jedné straně a s lepicí vrstvou ze

syntetického kaučuku na straně druhé. Používá se jako

těsnící a izolační prvek pro spec. druhy balení,

bandáže a spoje potrubních vedení atd..

celková tl.: lep. vrstva:0,175 mm (+/- 5%) synt. kaučuk

lep. síla na kov: podélná pevnost:16 N / 25 mm  (+/- 5%)

87,5 N / 25mm (+/- 5%)

Textilní páska 518

TEXTILNÍ PÁSKY LAMINOVANÉ
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tloušťka 0,175 mm

celková tl.: lep.vrstva:0,285 - 0,295 mm HOT-MELT
lepivost: pevnost v tahu:12,5 N / 25 mm 90 N / 25mm
teplotní odolnost: + 80 C

o

Jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE.
celková tl.: lep. vrstva:0,175 mm syntetický kaučuk
lepivost na oceli: pevnost v tahu:23 N / 25 mm 105 N / 25mm
Teplotní odolnost: -10°C až +70 C

o

DUCT-TAPE

PROMIPÁSKA UNIVERZÁLNÍ

ME911 Textilní páska
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 C

o o

Páska má nízký obsah VOC, odolává prohýbání

a kroucení, má agresivní přilnavost na hladké i

hrubé povrchy. Používá se zejména pro opravy,

barevné označování, slepování, záplatování,

těsnění.

celková tl.: 0,250 mm

lep. vrstva: kaučuk

G116 OM jednostranně lepicí tkaninová páska laminovaná PE

tloušťka 0,250 mm

standardní jednostranně lepící páska pro použití
především k lepení kartonů a jiných lepenkových
obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se
projevuje stálostí a dlouhodobým lepícím efektem.
Nosič: nosič tl.: celková tl.:BOPP folie 0,023 mm 0,040 mm
tepl. odolnost: lep. vrstva:-10 až +60 C akrylát

o

Lep. síla na kov: 6 N / 25 mm

PP balící páska 801 PP

BALÍCÍ PÁSKY
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tloušťka 0,040 mm

krycí páska pro použití při fasádnických a zednických

pracích jako ochrana dřevěných a plastových profilů,

dílců a rámů oken a dveří při nástřiku barev. Má vysokou

přilnavost a nezanechává stopy po lepidle.

materiál: měkčená PVC folie s příčně zdrsněným

povrchem
nosič tl.: celková tl.: tepl. odolnost:0,13 mm 0,16 mm -20

až +80 C solvent 3,9 N / 25 mm
o lep. vrstva: lep. síla na kov:

Krycí páska 722 PVC vroubkovaná

rozměr barva ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30 mm x 33m žlutá 60 ks 33,40 1,290 C

38 mm x 33m žlutá 48 ks 43,60 1,690 C

48 mm x 33m žlutá 36 ks 53,50 2,070 C

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

50mm x 10m stříbrošedá 36 ks 24,90 0,965 C

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

50mmx10m stříbrošedá 24 ks 61,50 2,380 C

rozměr tloušťka barva ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

25mm x 50m 0,250 šedá 56 2800 ks 119,00 4,610 C

38mm x 50m 0,250 šedá 37 1900 ks 174,00 6,750 C

48mm x 50m 0,250 šedá 24 1200 ks 205,00 7,950 C
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jednostranně lepicí pásky

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

50 mm x 33 m 36 ks 72,50 2,810 C

nahrazuje 108210GY

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

38mm x 50m stříbrošedá 24 ks 75,50 2,930 C

48mm x 50m stříbrošedá 24 ks 77,00 2,980 C

48mm x 50m černá, žlutá, červená 24 ks 99,00 3,840 C

rozměr ks/kart. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

50 mm x 50 m 24 ks 160,00 6,200 C

75 mm x 50 m 16 ks 242,00 9,400 C

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

12mm x 66m transp. 144 ks 6,50 0,252 C

19mm x 66m transp., hnědá 96 ks 9,70 0,376 C

25mm x 66m transp., hnědá 72 ks 11,20 0,434 C

38mm x 66m transp., hnědá 48 ks 14,60 0,565 C

50mm x 66m
žlutá, červená, zelená,

modrá
36 ks 22,50 0,870 C

75mm x 66m transp., hnědá 24 ks 27,10 1,050 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %92


