
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Kód: 42507602, 42507609 

Velikost balení: role 10m x 50mm, 50m x 50 mm 
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Popis výrobku 

CEYS AMERICKÁ PÁSKA je polyetylénová samolepicí 

páska vyztužená polyesterovou síťkou. 

Díky své trojvrstvé struktuře je páska nepropustná pro 

vodu a vzduch (polyetylénová vrstva), vyznačuje se 

vysokou pevností (tkaná polyesterová síťovina) a dá se 

lepit na každý povrch (ultraadhezivní elastomerní lepidlo). 

CEYS AMERICKÁ PÁSKA je superpevná víceúčelová 

páska sloužící k okamžitým snadným opravám, fixaci, 

utěsňování, lepení a izolaci. 

 

Technické vlastnosti 

Barva Stříbrná  

Tloušťka 130 µm  

Pevnost v tahu 20 kg/vrstvu (šířka pásky) 

Odolnost proti 
hydrostatickému tlaku 

Až 4 bar  

Prodloužení při přetržení 7 % 

Přilnavost (ocel) 3 kg (šířka pásky) 

Aplikační teplota 0 – 50 °C 

Teplotní odolnost -5 až +70 °C 

Odolnost vůči UV záření   

 

Použití 

- Nouzové opravy jakéhokoliv předmětu, nástroje apod. 

- Pevné ohebné spoje mezi různými materiály. 

- Provizorní zajišťování předmětů, včetně 

problematických podkladů (např. koberců). 

- Opravy natržených nebo protržených textilií. 

- Těsnění potrubí (vodovodní, vzduchová). 

- Balení těžkých předmětů pro náročné podmínky. 

- Těsnění proti vzduchu a vodě a izolace. 

 

Materiály 

Dokonale lepí na: 

➢ dřevě 
➢ plastech 
➢ kovech 
➢ lepence 

➢ kůži 
➢ kožence 
➢ plátně 
➢ kaučuku atd. 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Spojované povrchy musí být čisté (zbavené prachu nebo 

mastnoty) a suché. 

Aplikace: 

Nalepte přímo na povrch a lehce tiskněte; přitom dbejte, 

aby se netvořily vzduchové kapsy. 

K dosažení maximální pevnosti obtočte opravované 

místo páskou několikrát a pokaždé pevně utáhněte. 

K utěsnění, izolaci nebo opravám prasklin a trhlin 

postačuje jednoduchá vrstva pásky. I tak se velmi 

doporučuje tam, kde je to možné, k dosažení 

dokonalejšího těsnění použít pásku po obou stranách 

praskliny. 

Vyvinuto tak, aby se páska dala snadno utrhnout rukou. 

K odstřižení zvolené délky pásky nejsou zapotřebí nůžky. 

 

Rozpouštění a čištění 

K odstranění pásku prudce odtrhněte a zbytky lepidla pak 

odstraňte mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.  

 

Skladování 

Skladujte v původním uzavřeném obalu v suchu a 

chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C. Při skladování 

v původním obalu je doba použitelnosti výrobku 36 

měsíců. 

 

 

 

Americká páska  
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Datum vytvoření: 

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. 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Předmět vyhovuje definici předmětu podle nařízení (ES) 

č. 1907/2006, REACH, a jak je uvedeno v pokynech 

ECHA (Evropské agentury pro chemické látky) pro 

vypracovávání bezpečnostních listů, není při jeho 

uvádění na trh zapotřebí bezpečnostní list. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


