
VentureTape 3243 CW
lepící páska s vysokou teplotní odolností do 200°C

Vysoce odolná 50 mikronová hliníková lepící páska s kontaktním
rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem s vysokou tepelnou
odolností do 200°C.
Aplikace: Speciálně navržena pro spojování, těsnění a opravy
spalinových systémů pracujících při vysokých teplotách. Snadno
se aplikuje na kovové potrubí a je vhodné i pro nerovné
a nepravidelné povrchy.
Tloušťka bez krycí fólie: 0,10 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 218°C

emboss

VentureClad 1578 CW
třívrstvá laminovaná páska - samolepící

VentureTape 1553 CW
vyztužená samolepící páska

Obousměrně vyztužená černá hliníková laminovaná
páska s rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem,
vhodným i pro použití v nízkých teplotách. Kombinuje
rychlé lepení za normálních teplot a vysokou výkonnost
při nižších aplikačních a provozních teplotách.

Aplikace: Vysoce výkonná lepící páska navržená pro
těsnění a spojování hliníkových povrchů izolačních
desek.

Tloušťka bez krycí fólie: 0,22mm
Minimální teplotní odolnost: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 116°C

Třívrstvá laminovaná páska potažená speciálním
akrylátovým lepidlem, které je vhodné do nízkých teplot.
Vysoce odolná proti propíchnutí a přetržení.

Aplikace: jako obklad pro izolaci, k zabránění pronikání
výparů z injektáže spár, jako doplňkový produkt
oplášťovacího systému Venture Clad

Tloušťka bez krycí fólie: stříbrná - 0,106 mm
stříbrná emboss - 0,21 mm

Minimální provozní teplota: -70°C
Maximální provozní teplota: 149°C

VentureTape 1555 CW
ochranná páska proti kryogenním výparům - samolepící

Třívrstvá ochranná laminátová páska proti kryogenním výparům
je zhotovena z hliníkové fólie, polyesterového potahu po obou
stranách a potažená rozpouštědlovým akrylátovým lepidlem,
které umožňuje použití při velmi nízkých teplotách pod bodem
mrazu.

Aplikace: pro uzavírání spojů proti výparům při nízkých teplotách
Tloušťka bez krycí fólie: 0,1 mm
Minimální aplikační teplota: -40°C
Maximální teplotní odolnost: 149°C

Speciální pásky nulová
paropropustnost

HLINÍKOVÉ a LAMINOVANÉ samolepící pásky

VentureTape 1163
silně lepící oboustranná páska pro náročné aplikace

nosič: PP fólie
tloušťka: 0,165mm
barva: transparentní
lepivost: na nerez 34N/25mm
pevnost v tahu: podélně 158N/25mm
protažitelnost: 200%
aplikace: -40 až 93°C

Ukázky aplikací renovačních hlinikových pásek
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nulová
paropropustnost

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

stříbrná 40 ks 256,00 10,200 C � D -25%

stříbrná emboss 40 ks 314,00 12,600 C � D -25%

stříbrná 24 ks 486,00 19,400 C � -10%

stříbrná emboss 24 ks 590,00 23,600 C � -10%

stříbrná 16 ks 730,00 29,200 C � -10%

stříbrná emboss 16 ks 880,00 35,200 C � -10%

stříbrná 12 ks 975,00 39,000 C � -10%

stříbrná emboss 12 ks 1 180,00 47,200 C � -10%

75mm x 50m

30mm x 50m

50mm x 50m

100mm x 50m

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m šedá 24 ks 410,00 16,400 C � -10%

75mm x 45,7m stříbrná 24 ks 615,00 24,600 C � -10%

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m stříbrná 24 ks 450,00 18,000 C � -10%

75mm x 50m stříbrná 16 ks 565,00 22,600 C � D -25%

K 95�

K 95�

K 95�

K 95�

K 95�

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

19mm x 55m transparent 32 ks 287,00 11,500 C � +20%

50mm x 50m transparent 24 ks 500,00 20,000 C � +5%

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

72mm x 50m černá 24 ks 520,00 20,800 C � -10%
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Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12


