
SAMOLEPICÍ TEXTILNÍ PÁSKYHLINÍKOVÉ A METALIZOVANÉ - SAMOLEPICÍ

901 ALUMINIUM páska
Hliníková lepící montážní páska s akrylovým lepidlem s
vysokou lepivostí. Certifikovaná dle DIN 4102 B1,

nosič: hliníková fólie tl. 0,030 mm  krycí proložka: silikonový papír

tl. celkem (bez krycí proložky): cca 0,058 mm

tepl. odolnost: krátkodobě až +100°C  lepidlo: akrylové na vodní bázi
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AL fólie: tl. 0,030 mm

Hliníková samolepící páska - celková tl. 0,070 mm, tl. nosiče: 0,030 mm

hliníková páska pro pevná spojení izolačních materiálů,
sloužící také jako parozábrana a montážní páska.
lepící vrstva: akrylát

krycí vrstva: silikonový papír umístěn na spodní lepivé plošeALU pásky

lepící sílá na kov: 8N / 25mm

AL fólie: tl. 0,030 mm

12/

Pokovená páska 907 AC(metalizovaná) - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,030 mm

pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku
s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV
stabilitu, nebalená
materiál: lepidlo:pokovená BOPP fólie akrylátové na vodní bázi

tl. nosiče: celk. tl.: průtažnost:0,030 mm, 0,050 mm 160 %

přilnavost na kov: tepl. odolnost:7,5 N / 25 mm 80°C

12/

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ALU PÁSKA 511 50mm x 50m 24 ks 125,00 4,840 C

ME402 BUTYL ALU

12/
Páska je tvořena samolepicí plastoelastickou butylkau-
čukovou hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostran-
ně opatřena pevnou, povětrnostním vlivům a UV odolnou
plastohliníkovou fólií. Slouží pro:
� utěsnění spojů v různých oborech,např. kovové stavební

konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace
� opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníků
� vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi

otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí

ME104 BITUMEN ALU
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Univerzálně použitelná samolepicí páska sloužící předev-

ším k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí.

Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových

žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí (od hřebe-

ne střechy, stěn, drenážních trubek). Lze aplikovat na

zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.
� odolnost vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření
� velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

� lepící elastické pásy (desky), které se dobře přizpůsobují tvaru
povrchu
� používají se k odhlučnění dílů karoserií – dveří, zadních blatníků,

víka motoru, kufru auta, dveří či podlah
� před montáží je potřeba povrch dobře odmastit a vysušit. Desky

nejlépe přilnou, pokud se lepí za tepla nejlépe předehřáté fénem
nebo horkovzdušnou pistolí na teplotu 25°C – 30°C
� mohou být dále překryty všemi typy autolaků

BITUMENOVÁ PROTIHLUKOVÁ DESKA - SAMOLEPICÍ tl. 2 mm

Zaručuje výborné dlouhodobé utěsnění všech šroubení.

Netvrdne a zabraňuje zadření šroubů a matek, odolnost

vůči vodě, plynu, vzduchu, páře, uhlovodíku, čpavku.
celková tl.: tepl. odolnost: chemicky inertní0,1mm -200 až +260 C

o

Tepelně odoloná teflonová páska, určena k těsnění
závitových spojů tlakových rozvodů vody, vodní páry a
tlakového vzduchu.
celková tl.: tepl. odolnost:0,08mm 80 až +240 C

o

Teflonová páska - plyn

Teflonová páska - vodo

TEFLONOVÉ, OSTATNÍ PÁSKY

24/18

24/18

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

E

12 mm x 10 m bí 12 ks 6,40 0,248 D

KERAMICKÉ PÁSKY

páska pro zasklívání protipožárních konstrukcí. Třída hořlavosti
materiálu dle normy DIN 4102 (těžko zápalná). NeobsahujeB1
azbest.
materiál: odolnost:hlinitokřemičitá vlákna vázaná navzájem organickým pojivem
do +1100 C +5 až + 45 C akryl-latexové

o oaplikace: lepidlo:

FJ120 Pyrosil B (170 - 250 kg/m )3

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

901 ALU 30 AC 75mm x 50m 16 ks 160,00 6,200 C

100mm x 50m 12 ks 214,00 8,300 C

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

E

12 mm x 12 m bí 250 ks 13,20 0,510 D
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název rozměr Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

53 x 19 cm ks 54,50 2,110 D

50 x 50 cm ks 128,00 4,960 D
SDP 10, hladká, samolepicí

jednostranně lepicí pásky

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

75mm x 50m 16 ks 39,50 1,530 C

100mm x 50m 12 ks 52,50 2,030 C
907 PP 30 AC METALL

Hliníková lepicí páska 517 - celková tl. 0,050 mm, tl. nosiče: 0,028 mm

pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku
s kovovým leskem - stříbrným, má zvýšenou UV
stabilitu, nebalená
materiál: lepidlo:pokovená PP fólie akrylátové

tl. nosiče: celk. tl.: průtažnost:0,028 mm, 0,050 mm 120 %

přilnavost na kov: tepl. odolnost:5 N / 25 mm 80°C

12/

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

50mm x 50m 96 ks 35,00 1,360 C

100mm x 50m 48 ks 69,00 2,670 C
Pokovená páska 517

šířka x tloušťka (mm) délka role
rolí

v kartonu
metrů

v kartonu
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

50 x 1,2 25 m 6 150 m 23,40 0,905 D

75 x 1,2 25 m 4 100 m 35,90 1,390 D

100 x 1,2 25 m 3 75 m 46,40 1,800 D

150 x 1,2 25 m 1 25 m 71,50 2,770 D

Další rozměry na požádání.

50 x 1,2 10 m 6 60 m 11,70 0,453 C

75 x 1,2 10 m 4 40 m 16,30 0,630 C

100 x 1,2 10 m 3 30 m 20,50 0,795 C

150 x 1,2 10 m 2 20 m 29,90 1,160 C

200 x 1,2 10 m 1 10 m 38,90 1,510 C

300 x 1,2 10 m 1 10 m 57,00 2,210 C

hliník

barva
šířka x tloušťka

(mm)
délka role

rolí
v kartonu

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

metrů
v kartonu

Mj

rozměr role kart. barva Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

9 x 3mm 10 m 300 m bí m 7,30 0,283 C

12 x 3mm 10 m 190 m bí m 9,90 0,384 C

19 x 3mm 10 m 120 m bí m 14,30 0,555 C

9 x 4mm 10 m bí m 8,50 0,329 C

15 x 4mm 10 m 150 m bí m 13,70 0,530 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 % 95


