
VentureClad 1577 CW
pětivrstvý (6) laminovaný pás - samolepící

nulová
paropropustnost

K 94�

VentureTape (Clad) 1577 CW
pětivrstvá laminovaná páska - samolepící

nulová
paropropustnost

K 94�VentureTape 1517 CW
30 mikronová hliníková páska - samolepící

VentureTape 1521 CW
35 mikronová hliníková páska - samolepící

HLINÍKOVÉ a LAMINOVANÉ samolepící pásky

Hliníkové pásky Laminované vícevrstvé pásky
nulová propustnost, absolutní parotěsnost

aplikace do

-23°C
CW

cold weather

Vysoce odolná 30 mikronová hliníková lepící
páska s akrylátovým lepidlem. Toto lepidlo
zajišťuje rychlou a vysokou lepivost za nízkých,
normálních i vysokých teplot.
Páska vyniká při aplikacích v náročných teplo-
tách a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Primární použití jako těsnící páska
pro sklolaminátové potrubí a kovové rozvody.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,06 mm
Minimální aplikační teplota: - 23°C
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

Vysoce výkonná 35 mikronová tepelně upravená páska
pokrytá vrstvou kontaktního rozpouštědlového
akrylátového lepidla Venture CW pro nízké teploty.
Páska vyniká při aplikacích v náročných teplotách
a v prostředí s vysokou vlhkostí.

Aplikace: Těsnící lepící páska určená pro zpevnění spojů
tepelných izolací, pro práci s izolacemi ze skelné nebo
minerální vlny. Tvarná fólie se aplikuje snadno na kovové
potrubí a přizpůsobuje se i nerovným povrchům.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,07 mm
Minimální teplotní odolnost: - 40°C
Maximální teplotní odolnost: 121°C

emboss

video

video prezentace na

www.okentes.cz

VentureTape 1524 CW
vyztužená laminovaná páska - samolepící

Dvousměrně vyztužená hliníková fólie potažená
speciálním akrylátovým lepidlem, které je vhodné
do nízkých teplot a do vlhkého prostředí.
Aplikace: pro utěsnění spojů izolačních desek
KINGSPAN 15 a také jako těsnění proti výparům
na izolačních výrobcích s hliníkovou výztuží.
Vhodná pro použití při výrobě kolejových vozidel

Tloušťka bez krycí fólie: 0,18mm
Minimální provozní teplota: -40°C
Maximální provozní teplota: 85°C 1 2 3
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rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 155,00 6,200 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 229,00 9,150 C �

100mm x 50m stříbrná 12 ks 306,00 12,200 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 45,7m stříbrná 24 ks 199,00 7,950 C �

75mm x 45,7m stříbrná 16 ks 322,00 12,900 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 282,00 11,300 C �

75mm x 50m stříbrná 16 ks 424,00 17,000 C �

100mm x 50m stříbrná 12 ks 605,00 24,200 C �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

30mm x 50m stříbrná 40 ks 300,00 12,000 C � D -25%

50mm x 50m stříbrná 24 ks 630,00 25,200 C � -10%

50mm x 50m stříbrná emboss 24 ks 491,00 19,600 C � D -25%

75mm x 50m stříbrná 16 ks 920,00 36,800 C � -10%

75mm x 50m stříbrná emboss 16 ks 740,00 29,600 C � D -25%

100mm x 50m stříbrná 12 ks 1 220,00 48,800 C � -10%

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

500mm x 50m bílá 1 ks 6 680,00 267,000 C � -10%

500mm x 50m černá 1 ks 7 390,00 296,000 C � -10%

500mm x 50m stříbrná 1 ks 6 250,00 250,000 C � -10%

500mm x 50m stříbrná emboss 1 ks 7 200,00 288,000 C � -10%

1000mm x 50m stříbrná 1 ks 12 490,00 500,000 C � -10%

Rychlá oprava v zimě i v horku
instalace snadno a rychle bez použití speciálních nástrojů

Specifické hliníkové a laminované samolepící pásky zn. Venture Tape jsou pokryty rozpouštědlovým
akrylátovým lepidlem, které bylo speciálně vyvinuto pro aplikaci v nízkých teplotách a v prostředí

s vysokou vlhkostí. Pásky jsou parotěsné a je možné je použít při práci v zimě až do teploty -23°C.
Tím se tyto pásky odlišují od standardních samolepicích pásek, u kterých se doporučuje aplikace

jen při teplotě do +5°C. Výrobce doporučuje, aby si kupující provedl u zvolené pásky
test vhodnosti aplikace.
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Pětivrstvá laminovaná páska potažená speciálním
akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot
a je odolné proti plísním.
Aplikace: vhodná do náročných studených podmínek,
pro opravy zastudena, spoje na chladničkách a mraznič-
kách. Ideálně se hodí pro potravinářský a nápojový
průmysl.
Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,18 mm

stříbrná emboss - 0,36 mm
Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C (stříbrná, stř. emboss)

Atest pro styk s potravinami.
Šestá vrstva pásky pouze u bílé
a černé barvy.
Tloušťka bez krycí fólie:
bílá, černá - 0,20 mm
Minimální provozní teplota:
-70°C
Maximální provozní teplota:
120°C (bílá a černá)
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