TECHNICKÝ LIST
Kód: 48507218
Velikost balení: Role 10 m x 8 mm

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ
MONTÁŽNÍ PÁSKA pro LED kabely
Popis výrobku

Návod k použití

Montážní páska Montack Lepí Vše Okamžitě pro LED
kabely je oboustranná páska s mimořádně vysokou
počáteční pevností a vysokou odolností.

Příprava povrchu:
Povrchy určené k lepení musí být čisté, zbavené prachu
a případně odmaštěné a suché. Povrchy, které budete
lepit, vyčistěte lihem a osušte.

Tato páska o speciální šířce je určena k lepení 8 mm LED
kabelů.

Aplikace:
Upevňuje všechny typy porézních i neporézních
materiálů na hladké i lehce zdrsněné povrchy, a to
jednoduše, čistě a okamžitě.

1.

Montážní pásku Montack pro LED kabely je možno
používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

2.

Pásku dobře
ochranný film.

3.

UPEVNĚTE v
PŘITISKNĚTE.

Technické vlastnosti
Tloušťka
Smyková pevnost
Prodloužení
Teplotní odolnost
Teplotní odolnost.
Aplikační
teplota

0,73
mm
3 kg
Každých 5 cm
100
%
- 10 až + 75
°C
+ 15 až + 30
°C

-

PŘITISKNĚTE
požadované

a

ODSTRAŇTE

poloze

a

silně

✓

Aby byla páska dlouho použitelná, uchovávejte ji v
PŮVODNÍM POUZDŘE.

✓

K čištění spojovaných
ODLAKOVAČE.

✓

Pásku rozmístěte po celém povrchu a u MÍRNĚ
ZDRSNĚNÝCH POVRCHŮ zajistěte mezi páskou a
povrchem maximální kontakt.

✓

U VELKÝCH SVISLÝCH DÍLŮ je třeba aplikovat na
jejich povrch několik kusů pásky.

ploch

nepoužívejte

Nedoporučuje se na SVISLÉ SPOJE NAD 6 kg.

Použití:
-

Pásku aplikujte na díl, který chcete spojit, aniž byste
se prsty dotýkali lepicího povrchu, a ODSTŘIHNĚTE
ji.

Použití není vhodné u polyetylénu (PE, LDPE, HDPE),
polypropylénu (PP), či teflonu (PTFE), ani v případě velmi
drsných, křehkých, nesoudržných, prašných, nelepivých
a podobných povrchů.

Vedení kabelů
Desky
Interní kabelové proužky
Profily na LED žárovky ve skříních, automobilových
interiérech, na venkovních porézních plochách,
zrcadlech, sušácích na ručníky apod.
Lze použít na malby, značení, modely, podhledy,
zástrčky, spínače, poplachová zařízení, elektrické
skříně, ventilační mřížky, registrační značky,
příslušenství do koupelen a kuchyních atd.

Rozpouštění a čištění
Produkt je možno mechanicky odstranit sloupnutím.
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Skladování
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a
chladnu při teplotě v rozmezí 15 – 30 °C. Za těchto
podmínek si výrobek zachovává své vlastnosti po dobu
18 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní doporučení
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
Potvrzujeme, že MONTÁŽNÍ PÁSKA CEYS MONTACK
LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ pro domácí práce odpovídá
definici předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006,
REACH, a že podle Pokynů pro vypracovávání
bezpečnostních listů vydaných agenturou ECHA
(Evropská agentura pro chemické látky) není nutné, aby
byla pro komerční použití vybavena bezpečnostním
listem.
Je konečnou odpovědností uživatele, aby určil
vhodnost výrobku pro daný typ aplikace.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich
současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.
Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost
výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost
odpovědnost.

AC Marca Czech Republic, s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Přišimasy
www.acmarca.cz
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