
Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů,
karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící
, plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření.
protažení: elektrická průraznost:až 600 % 20kV

Samosvařitelná opravárenská páska

Lomený profil z měkčeného PVC. Páska je určena k este-
tickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry u vany, umyvadla
atd. Předpokladem pro správnou funkci je vhodný tvar a po-
vrch podkladu. Ideální jsou rovné plochy s hladkým, nesa-
vým a pevným podkladem.

Vanová páska samolepicí

jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

MOPP fólie s podélnými skleněnými vlákny.
Středně pevnostní, především k fixaci palet, ke
svazkování kovových a plastových profilů,
případně k uzavření těžkých kartonů.
nosič: nosič tl.:MOPP fólie s podél. skl. vlákny 0,030 mm +/-5%
celková tl.: lep. vrstva: lep. síla na0,140 mm +/-5% hot-melt
kov: pevnost podél:19,5 N /25mm +/- 10% 635 N /25mm +/- 10%

Filamentní páska PP - 312
- pevnostní, balící12/8

Samovulkanizační butylkaučuková páska s vysokou odol-
ností vůči vodě, povětrnostním vlivům, a ozónu. Jednoduché
a rychlé použití při instalatérských a elektrikářských pracích,
při havarijních opravách v domácnosti, v autě, při rekreaci
celková tl.: protažitelnostl.: lep. vrstva: teplotní0,5 mm 500 % kaučuk
odolnost: +90 Co

Havarijní páska

OPRAVNÉ, LEMOVKY, PROTISKLUZNÉ, IZOLAČNÍ PÁSKY

LEMOVKA NA KOBERCE
Lemovka na koberce je jednou z nejběžněji se vyskytujících
textilních pásek. Lemovka je předurčena k lemování
koberců, kde si lze díky barevným provedením zvolit barvu
dle poţadavků. Využití však najde i při ochraně povrchů,
svazování a fixaci v domácnosti i v průmyslu jako technická
páska. Velmi dobře se hodí k bandážování hokejových holí.
nosič: celková tl.:textil-viskóza (105 - 120 g/m ) 0,2 mm2

síla lep. vrstvy: lepidlo: lepivost na70 - 80 g/m přírodní kaučuk (solvent)2

oceli: pevnost v tahu: prodloužení při přetržení:4,5N / 25 mm 70N / 25 mm
cca 10 -10 až 70°C% tepl. odolnost:

Pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů,
karavanů, v elektrotechnice a domácnosti. Izolační a těsnící,
plastická. Odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření.
protažení: odolnost:až 600 % od -40°C do 100°C

Samosvařitelná páska

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 50m transp. 48 ks 37.30 1.490 C �

25mm x 50m transp. 36 ks 52.00 2.080 C �

50mm x 50m transp. 18 ks 104.00 4.160 C �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19 mm x 5 m černá 20 ks 107.00 4.280 D �

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

48 mm x 10 m

šedá, hnědá, béžová,
zelená, černá, bordó,

modrá
36 ks ks 46.80 1.870 C �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 5m černá 48 ks 76.00 3.040 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

28 mm x 3,5 m bílá 24 ks 82.00 3.280 D �

38 mm x 3,5 m bílá 20 ks 101.00 4.040 D �

POLINAR EETM
9/6

samolepící  polypropylenová páska určená i pro
automatické balící linky, s možností barevného
potisku. Vhodná  pro použití za nízkých teplot.
nosič: lepidlo: lepivost:polypropylen, přír. kaučuk 200 g/cm,
tepl. odolnost: 110  Co

PEVNOSTNÍ, BALÍCÍ PÁSKY

MOPP fólie, středně pevnostní lepící páska pro
použití především ke svazkování různých
materiálů.
nosič: nosič tl.: celková tl.:MOPP fólie 0,050 mm +/- 5% 0,068
mm +/- 5% hot-meltlep. vrstva:
lep. síla na kov: 15 N / 25 mm

Strapping páska PP - 165
- pevnostní balící

12/8

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 akryláto

Lep. síla na kov: 6 N / 25 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.
materiál: nosič tl.: celková tl.:PP folie 0,025 mm 0,043 mm
Lep. vrstva: přilnavost:akrylát 5,5 N / 25 mm

PP balící páska 801 PP

PP balící pásky ULITH

BALÍCÍ PÁSKY

12/8

12/8

Páska typ 826 solvent je jednostranná lepicí páska s vysokým teplotním
rozsahem použití určená především k lepení klopových kartonů a jiných
lepenkových obalů. Je vhodná pro potisk, má zvýšenou UV stabilitu, která se
projevuje lepicí stálostí a dlouhodobým lepicím efektem, především pak za
nízkých teplot okolního prostředí.
nosič tl.: celková tl.: tepl. odolnost: lep. vrstva:0,025 mm 0,04   mm -  0 až + C4 3 110 o

solvent, 5N / 25 mmpřilnavost:

PP balící páska Solvent826

tloušťka 0,040 mm

tloušťka 0,043 mm

tloušťka 0,044 mm

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

12mm x 66m transp. 144 ks 6.60 0.264 C �

15mm x 66m transp. 120 ks 7.65 0.306 C �

19mm x 66m transp., hnědá 96 ks 9.05 0.362 C �

25mm x 66m transp., hnědá 72 ks 11.20 0.448 C �

38mm x 66m transp., hnědá 48 ks 15.10 0.605 C �

50mm x 66m
žlutá, červená,
zelená, modrá

36 ks 25.60 1.020 C �

75mm x 66m transp., hnědá 24 ks 30.80 1.230 C �

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66m ULITH transp., hnědá 36 ks 17.20 0.690 C �

48mm x 66m ULITH bílá 36 ks 20.70 0.830 C �

rozměr barva
ks/

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66m transp., hnědá 72 ks 26.60 1.060 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

48mm x 66 m transp. 36 ks 25.90 1.040 C �

50mm x 990 m transp. 6 ks 394.00 15.800 C �

rozměr barva
ks /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25mm x 66m oranžovo-hn 72 ks 27.80 1.110 C �
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

19mm x 5m černá 100 ks 34.00 1.360 C �


