
Vzduchotěsné pásky 3M™ FAST

3M™ FAST-G: VYZTUŽENÁ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA

3M™ FAST-F: PRUŽNÁ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA

3M™ FAST-D: OBOUSTRANNÁ PÁSKA

Vysoce přilnavá páska vyztužená tkaninou bez ochran-

né krycí pásky. Snadné odtržení rukou šetří čas a pro-

dukuje méně odpadu. Pro vzduchotěsné spojování

membrán, překryvů, tupých spojů, základových spár

a trhlin jak zevnitř tak i zvnějšku. Průsvitná, aby byly

lepené spoje snadněji viditelné. Rovněž dostupná

s ochrannou papírovou krycí páskou.

Mimořádně trvanlivá a pružná páska s vysoce přilna-

vým lepidlem s půlenou ochrannou papírovou krycí

páskou pro snadnou manipulaci. Vynikající přilnavost

k okenním rámům a dveřním zárubním, k paronepro-

pustným membránám a k trhlinám jak zevnitř tak

i zvnějšku.

Mimořádně silná oboustranná lepicí páska pro ěsněníut

okolo hřebíků a vzduchotěsnou přilnavost ke krokvím,

k paronepropustným membránám a k omítkám.
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Utěsnění tupých
spojů a trhlin jak
zevnitř tak
i zvnějšku:
3M™ FAST-G

Vytvoření vzduchotěsného
utěsnění mezi membránami
a tupými spoji pouhým jedním
krokem: 3M™ FAST-G

Mimořádně pružné řešení pro
vytvoření vzduchotěsného
utěsnění trhlin a spojů: 3M™
FAST-F

Vytvoření vzduchotěsného
utěsnění okolo rámů oken
a zárubní dveří ještě rychleji
díky dělené ochranné
papírové krycí pásce:
3M™ FAST-F

Utěsnění rámů oken
a zárubní dveří při vnitřní
rekonstrukci:
3M™ FAST-F

Vytvoření vzduchotěsného utěsnění
u paronepropustných membrán střešních
oken: 3M™ FAST-G

Vytvoření vzduchotěsného a proti
větru odolného utěsnění překryvů
a střešních podložních membrán.
3M™ FAST-G

Vytvoření vzducho-
těsného utěsnění mezi
krokvemi a membrá-
nami vně i zevnitř
a bez použití hřebíků
pomocí oboustranné
pásky s vysokou
přilnavostí:
3M™ FAST-D

Vytvoření
vzduchotěsného
utěsnění vnějších
základových spár:
3M™ FAST-G

Spojení paronepro-
pustných membrán
k omítnutým povrchům
bez námahy s použi-
tím oboustranné pásky
s vysokou přilnavostí:
3M™ FAST-D

Vytvoření vzduchotěsného utěsnění budov nikdy nebylo tak snadné. Všechny

spoje mohou být řešeny pomocí nových vzduchotěsných lepicích pásek 3M™

FAST. Je potřeba pouze portfolio výrobků FAST pro různá použití:

přesahy těsnění, tupé spoje, trhliny nebo rámy oken a zárubně dveří jak

zevnitř tak i z vnějšku. Vytvoříme tak trvalé vzduchotěsné utěsnění pláště

vaší budovy. Díky mnohaletým zkušenostem s vysoce přilnavými lepidly a

páskami jsme vytvořili jedinečnou škálu výrobků pro stavebnictví. Lepicí

pásky FAST s vysokou přilnavostí byly zkoušeny v mnoha zahraničních

zkušebnách. Díky lepidlu na vysoké technické úrovni můžete nyní

pracovat za teplot pod bodem mrazu až do -18°C. Výrobky FAST navíc

splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků a jsou odolné vůči ultrafialovému záření

po dobu šesti měsíců. Výrobky FAST jsou zkoušeny a schvalovány v našich firemních

laboratořích s nejběžnějšími membránami. Společnost 3M usnadňuje život pomocí výrobků

špičkové kvality. Vítejte v budoucnosti.

Výrobky FAST navíc splňují požadavky na utěsnění okolo hřebíků a jsou odolné
vůči ultrafialovému záření po dobu 6 měsíců.

8068E Vyztužená jednostranná páska FAST G

rozměr tloušťka ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 25m 0,265 24 600 ks 950,00 38,000 E � N

8067E Pružná jednostranná páska FAST F

rozměr tloušťka ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 25m 0,265 24 600 ks 790,00 31,600 E � N

8069E Oboustranná páska FAST D

rozměr tloušťka ks/kart m/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

25mm x 25m 0,265 12 300 ks 680,00 27,200 E � N

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

24 Valašské Meziříčí Brno Prahal l www.okentes.cz www.okentes.ske - obchod e - obchodl Žilina

10
.1

0
. 1

5


