
3M™ Extrémně těsnící páska 4411 a 4412
okamžité utěsnění, snadno se aplikuje a dobře vypadá

Žádná doba schnutí Žádné další čištění      Bez zápachu

Okamžité výhody
� Přilne při kontaktu s mnohými kovy a plasty bez jakéhokoliv přetoku a následné nutnosti čištění
� Zvyšuje produktivitu, protože nepotřebuje žádný čas na vytvrzení, je možné ji okamžitě lakovat
� Přizpůsobí se složitějším tvarům, zakryje hrany, nýty i hlavy šroubů, obteče je a utěsní je vodotěsně
� Bez nutnosti aplikačního zařízení, nemusíte kupovat, čistit ani skladovat spárovací pistole, ani likvidovat prázdné kartuše
� Vypadá úhledně a precizně, vylepšuje vzhled
� Výběr ze tří barev vhodných pro většinu aplikací
� Nabídka dvou tloušťek pro normální nebo nízký profil

V průběhu času se projeví další mimořádné výhody
� Nevadí jí působení slunce, deště či sněhu, ani výkyvy teploty a vlhkosti
� Vynikající odolnost vůči mnohým běžným průmyslovým rozpouštědlům
� Zůstává pružná a kompenzuje tak působení vibrací a tepelné roztažnosti
� Žádné praskání nebo drobení
� Vynikající odolnost vůči otěru a mytí vysokotlakou vodou

Vítězí nad tmely a silikony
� Žádný čas potřebný na vytvrzení

� Snadnější aplikace
� Spolehlivější utěsnění
� Konzistentní vzhled

Vlastnosti pásky
� Jednostranná akrylová těsnicí páska s robust-ním

ionomerovým nosičem
� Viskoelastické lepidlo
� Extrémně vysoká přilnavost
� Odolnost vůči vysoké teplotě, povětrnostním vlivům a

UV záření
� Velmi flexibilní a adaptabilní
� Dobrá odolnost proti

rozpouštědlům

� Přetíratelná

� Vodotěsná

Oblasti použití
Speciální vozidla
� Vlaky, tramvaje, autobusy,

nástavby, karavany a přívěsy
� Prvovýroba i opravy a renovace
� Zatěsnění přechodů a napojení mezi plechy   a rámy,

často na střechách
� Těsnění venkovních spár při renovaci
� Těsnění prosakujících spár původně zatěsněných

tmelem
� Překrytí a utěsnění svárů a snýtováných panelů

Stavebnictví
� Těsnění světlíků skleněných i polykarbonáto-vých,

střech, obkladových panelů
� Zatěsnění okapů
� Napojení a zatěsnění voděodolných fólií
� Záplatování a opravy netěsností

Extrémně těsnicí pásky 4411 a 4412 přehled

Dlouhodobá
(dny, týdny)

Krátkodobá
(minuty/hodiny)

4411G šedá průsvitná

4411N bílá průsvitná

4411B černá průsvitná

4412G šedá průsvitná

4412N bílá průsvitná

vynikající

25, 38,

50, 75,

100,

610

33

16,5

šířky
mm

délka m

ionomerová fólie

/ akrylové

tlakocitlivé

lepidlo

1

2

93°C 149°C vynikající vynikající vynikající

Odolnost
vůči tlakové

vodě

Odolnost
vůči

vlhkosti

Odolnost vůči
teplotnímu

šoku

Odolnost
vůči UV
záření

Teplotní odolnost
Tloušťka

pásky mm
Podklad /
Lepidlo

Výrobek Barva

Vítězí nad jinými páskami
� Prověřené akrylové lepidlo 3M
� Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
� Přelakovatelná

Místo vyčistěte směsí vody a izopropy-

lalkoholu v poměru 50:50. Pro dosažení

nejlepších výsledků doporučujeme

ošetření povrchu primerem.

Přilepí se přesně tam, kam

ji umístíte. Bez přetoků.

Bez čekání.

Přitlačte pásku měkkým válečkem

střední silou, aby lépe obklopila tvar,

záhyby, přechody, nýty nebo hlavy

šroubů.

Sloupněte ochrannou krycí vrstvu. Pro maximální přilnavost na nerovném

povrchu ještě jednou přitlačte měkkým

válečkem nebo stěrkou.

Postup aplikace

NOVINKA
NOVINKA

4411N Extrémně těsnicí páska

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart barva Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

38mm x 5m 1,0 36 180 průsvitně bílá ks 243,00 9,400 E

50mm x 33m 1,0 6 198 průsvitně bílá ks 2 010,00 78,000 E

4412N Extrémně těsnicí páska

rozměr
tloušťka

mm
ks/kart m/kart barva Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

25mm x 16,5m 2,0 9 148,5 průsvitně bílá ks 665,00 25,800 E

50mm x 16,5m 2,0 6 99 průsvitně bílá ks 1 270,00 49,200 E

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %100


