
jednostranně lepicí páskyjednostranně lepicí pásky

celková tl.: pevnost v tahu:0,13 mm 150 N/10 mm
el. pevnost min: el. pevnost po vlhku min:40 kV/mm 35 kV/mm
přilnavost k oceli min: 1,8 N/10 mm
přilnavost k podkladu: 1,5 N/10 mm
používat při teplotě: +5 C až +60 Co o

Velmi lepivá pružná a oděru odolná páska je speciálně vyvinuta pro
vyznačení trasy na podlahách. Avšak se svými vinikajícími vlastnostmi ji lze
použít i pro jiné například opravářské účely.  Pružná, velmi dobrá přilnavost,
odolná oděru.

Elektroizolační páska

Výstražné pásky PP - samolepicí

Výstražné pásky PVC - samolepicí

Trasovací páska, žlutá

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

15 mm x 10 m
bílá, černá, červená, modrá, zel-žlutá,

žlutá, hnědá
100 ks 5.65 0.226 D �

15 mm x 10 m mix barev 10 ks bal 54.50 2.180 D �

SAMOLEPICÍ TEXTILNÍ PÁSKYHLINÍKOVÉ A METALIZOVANÉ - SAMOLEPICÍ

901 ALUMINIUM páska
Hliníková lepící montážní páska s akrylovým lepidlem s vysokou
lepivostí. Certifikovaná dle DIN 4102 B1, klasifikovaná LNE-M1

nosič: krycí proložka:hliníková fólie tl. 0,030 mm silikonový papír
tl. celkem :(bez krycí proložky) cca 0,058 mm
tepl. odolnost: lepidlo:krátkodobě až +100°C akrylové na vodní bázi
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Hliníková samolepící páska
celková tl. 0,070 mm, tl. nosiče: 0,030 mm

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

hliníková páska pro pevná spojení izolačních materiálů,
sloužící také jako parozábrana a montážní páska.

pro tepelné izolace potrubí a vzduchotechniku s kovovým
leskem - stříbrným, má zvýšenou UV stabilitu, nebalená

lepící vrstva: akrylát
krycí vrstva: silikonový papír umístěn na spodní lepivé plošeALU pásky
lepící sílá na kov: 8N / 25mm

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

AL fólie: tl. 0,030 mm
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AL fólie: tl. 0,030 mm
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název rozměr Mj/ kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

75mm x 50m 16 ks 182.00 7.300 C �

100mm x 50m 12 ks 243.00 9.700 C �

901 ALU 30 AC

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ALU PÁSKA 511 50mm x 50m 24 ks 142.00 5.700 C �

název rozměr
Mj/
kart

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

50mm x 50m 24 ks 29.90 1.200 C �

75mm x 50m 16 ks 44.90 1.800 C �

100mm x 50m 12 ks 59.50 2.380 C �

907 PP 30 AC
METALL

Páska je určena k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry,
je vyrobena z měkčeného PVC a je opatřena samolepicí vrstvou
na obou polovinách. Ideální jsou rovné povrchy s hladkým,
nesavým a pevným podkladem.

Nelepicí profil z měkčeného PVC. Slouží k utěsnění přechodu
mezi usazovací hranou dřezu a pracovní deskou. Jednoduchá
a rychlá montáž díky pouhému nasazení profilu na hranu dřezu.

Samolepicí páska se zrnitým povrchem.
Na kamenné a dlaždicové schody.
Nehodí se na hladké dřevěné schody.

Soklová páska samolepicí

Těsnění kolem dřezu

Protikluzná páska
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detail

samolepící tlumící a protikluzné podložky slouží jako
podklad pod předměty (doma, v kanceláři...), kde mají
zabránit poškrábání povrchu nebo klouzání předmětu.
Čirá barva zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

Tlumící podložky 28 ks - samolepící

samolepící plastové body slouží jako tlumiče nárazů
dosedacích ploch skříněk, zásuvek , dveří atd. Čirá barva
zaručuje nerušivý vliv na estetiku.

Tlumící body 40 ks - samolepící

Samolepicí páska je složená z hliníkové fólie s upraveným povr-
chem proti korozi. Je opatřena silnou vrstvou bitumenového le-
pidla s vysokou přilnavostí na hrubé povrchy, vysoká odolnost
vůči UV záření a povětrnostním vlivům bez ztráty těsnicích
vlastností.
Použití: těsnění spojů a spár na plochých střechách, dokonalé
těsnění přechodů oplechování – krytina, zdivo – krytina, těsnění
vzduchotechnických vyústění, těsnění světlíků a jejich napojení
na střechu, opravy střešní krytiny a okapových žlabů, prosklených
fasád apod.

Páska proti zatékání samolepicí

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

55 mm x 5 m bílá, buk 20 ks 236.00 9.450 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

4 m bílá 20 ks 66.50 2.660 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

25 mm x 18 m černá 360 m 21.40 0.855 D �

25 mm x 3 m černá 18 ks 110.00 4.400 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

10 x 10 x 2,5 mm / 28ks transp. 30 blistr 55.50 2.220 D �

rozměr barva
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

průměr 6,4 mm transp. 30 blistr 56.00 2.240 D �

rozměr materiál
Mj /

karton
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

50mm x 2 m bitumen 6 ks 123.00 4.920 D �
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Výstražná páska PP je ve své podstatě běžná balicí páska opatřená černo-žlutým
výstražným potiskem. Výstražnou pásku PP je možné použít k viditelnému přelepování
kartonů při balení zboží, zejména tam, kde je vhodné upoutat pozornost na lepený detail.
Podobně jako výstražnou pásku PVC ji je možné použít ke označování nebezpečných
míst, ostrých hran, či podhledů, ačkoliv je přitom nutné vzít v potaz nižší lepicí schopnosti
pásky na zdivu, omítce a podobných površích. Výstražná páska PP není dlouhodobě
odolná proti UV záření, je tak vyhrazena pro vnitřní použití.

nosič: lepidlo: teplotní odolnost: apl. teplota:polyprop. fólie akryl. na vodní bázi -5 C až +60 C od +10 Co o o

lepivost na oceli: 6,5N / 25 mm

PVC samolepící páska s výstražnými černožlutými pruhy. Slouží k
ohraničení nebezpečného prostoru, například výkopy, jízdní dráhy, vstupy
do dveří, schodů apod.

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Výstr. pruh žluto / černý, pravý 50 mm x 66m 36 ks 55.50 2.220 C �

Výstr. pruh žluto / černý, levý 50 mm x 66m 36 ks 55.50 2.220 C �

název rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Varovací páska žluto / černá 50 mm x 33m 48 ks 70.00 2.800 C �

název tloušťka rozměr Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Trasovací páska žlutá 0,15 mm 50 mm x 50m 36 ks 116.00 4.640 C � N

novinka


