
Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku
s plastoelastickými vlastnostmi vhodná pro:
- vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní

nebo fasádní konstrukcí
- lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen
další oblasti využití: výroba karavanů, chladící a klimati-
zační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

nosič: třída hořlavosti:bez nosiče B2, normálně
zápalná dle DIN 4102 -40  C až +90  Ctepl. odolnost: 0 0

aplikační teplota: barva:0 0
+5  C až +35  C černá

Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění
spojů plechů atd.
Nosič: lepidlo: barva:PE mřížka / gáza Butyl kaučuk černá
lepící síla: tepl. odolnost:20N / 25 mm -20 C až +60 C

0 0

aplikační teplota: +5 C až +50 C
0 0

TN421 Butylová páska se sítí (TB 211, illbruck BUTYL+, A31)

ME403 Butylová páska (TB 210, illbruck BUTYL, A30)

BUTYLOVÉ PÁSKY

Použití zejména pro lepení ozdobných a ochranných lišt,
štítků a emblémů z různých materiálů na karosérii vozidla.
Odolná proti UV, vodě, prachu
a solím.
lepidlo: akrylát
tloušťka: 0,8 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +90   C

Oboustranně lepicí pěnová páska s vysokou teplotní
odolností -40° ž +100°C pro upevňování různých prvkůa
do interiéru (držáky, stojánky, teploměry, hodiny, zrcátka
atd.) Na hladké a méně porézní povrchy. Páska odolává
působení tepla a slunečních paprsků na lepený spoj a
pěnový nosič zajišťuje vyrovnání mírných nerovností
lepených spojů.

AUTOPÁSKA - EXTERIÉR

AUTO - INTERIÉR oboustranná karta
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Maskovací páska STORCH "silně lepící"
Oboustranná lepící fóliová páska s okrajovými proužky
bez lepidla, střední síla lepení. Odolnost proti UV záření
až do 30 dnů. Pro výrobu malých a velkoplošných krytů,
např. pro okna a dveře, k okrajově přesnému
oblepování a k přesnému ořezání přes hranu bez
lepidla. Vhodné pro vnitřní a vnější použití.
nosič: tloušťka: tepl.PVC, dvoustranně nanesené lepidlo 0,13 mm
odolnost: lepidlo:do 80°C akrylát
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OBOUSTRANNÉ MASKOVACÍ

Lepení popisků, emblémů, clon, držáků a extrudovaných
gumových profilů v automobilovém průmyslu. Duplocoll
910 F splňuje specifikace v automobilovém průmyslu pro
vnitřní i vnější použití. Výtečná odolnost proti UV záření a
chemikáliím, povětrnostním vlivům.
nosič: polyetylénová vinylacetátová kopolymerizovaná pěna
lepidlo: tloušťka:čistý akrylát 0,8 až 1 mm

o otepl. odolnost: -40 C až +95   C

DUPLOCOLL 910 F AUTOPÁSKA

OBOUSTRANNÉ AUTOPÁSKY
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oboustranně lepicí páskyoboustranně lepicí pásky

upozornění: vlastní aplikace na základě vlastních zkoušek

Tučně uvedené položky obvykle skladem ve Valašském  Meziříčí.

Položky označené takto       jsou vhodné pro maloobchodní prodej

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 1 mm 10 m 33 ks 87.00 3.480 C �

12 x 1 mm 10 m 25 ks 116.00 4.640 C �

15 x 1 mm 10 m 20 ks 145.00 5.800 C �

19 x 1 mm 10 m 25 ks 184.00 7.350 C �

rozměr role Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

9 x 0,8 mm 5 m 22 ks 87.50 3.500 C �

Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

22 ks 71.00 2.840 C �

rozměr

90mm x 140mm
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15 x 1,0 15 m 10 450 m 7.95 0.318 D �

10 x 1,5 25 m 22 550 m 7.55 0.302 D �

15 x 1,5 25 m 18 450 m 11.60 0.464 D �

20 x 1,5 25 m 14 350 m 14.40 0.575 D �

Cena EUR
pro Slovensko

EANMj
Cena Kč

pro Česko
šířka x tloušťka

(mm)
délka role

rolí v
kartonu

metrů v
kartonu

9 x 1 15 m 32 480 m 6.95 0.278 C �

12 x 1 15 m 25 375 m 8.75 0.350 C �

15 x 1 15 m 20 300 m 10.90 0.436 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
šířka x tloušťka

(mm)
rolí v

kartonu
metrů v
kartonu

délka role EAN

rozměr barva Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

25mm x 25m bílá 36 ks 78.00 3.120 C �

Butylová páska pro zasklívání, lepení parotěsných

folií i pro tmelení nejrůznějších konstrukčních prvků.

Tvarovaný monolitický pásek na bázi butylpolyiso-

butylénu. Vysoce přilnavý, adheze dosahováno bez

podkladových nátěrů pouhým stlačením o 10%.

Tremglaze je dlouhodobě vysoce stálý, odolává

velkému mechanickému zatížení (bez stékání)

� zasklívání do dřevěných a kovových rámů

� spojování folií pod střešními krytinami

� tmelení přesahů plechových střešních krytin

� tmelení dotyku kovových prvků fasád

nerozpustný, plastický, víceúčelový tmel na bázi

umělého kaučuku. Dodává se jako páska s vynikající

přilnavostí. Používá se na těsnění a udržování

vzdálenosti mezi různými tipy materiálů.

� v průmyslu se používá k utěsnění přesahů u

železných, plechových, hliníkových, skleněných a

umělohmotných konstrukcí

� ve stavebnictví pro udržení vzdálenosti a

přídavného utěsnění při zasklívání, montáži

okenních parapetů, schodišť a umělých

kamenných fasád, jako ochrana před korozí...

TREMGLAZE

TEKASTRIP -  plastický tmel pro průmysl a řemesla
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barva rozměr návin Mj/kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

šedá 3,5 mm x 10 mm 12,5 m 375 m m 14.20 0.570 C � D

barva
rozměr tloušťka x

šířka
návin Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá tl.2 x š.20 mm 18 m ks 344.00 13.800 C � N

výroba ukončena

novinka

ilustrační foto


