
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. 
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Popis výrobku 

CEYS PROTISKLUZOVÁ PÁSKA je páska proti 

uklouznutí; představuje optimální řešení proti pádům a 

uklouznutí na kluzkých plochách, například kvůli trvalé 

vlhkosti, na velmi hladkých nebo leštěných podlahách, na 

značně nakloněných rovinách, na plochách s velmi malou 

podporou apod. 

Páska je odolná vůči průmyslovému prostředí a slané 

vodě (lodě). 

Díky své přilnavosti a odolnosti je páska vhodná pro 
profesionální i amatérské použití. 
 

Technické vlastnosti 

Vzhled: barva černá 
Rozměry: 5 m x 25 mm 
Teplota při nanášení: 10 – 40 °C 
Vysoká odolnost proti oděru 

➢ Snáší déšť, horko i vlhko. 
➢ Maximální bezpečnost 
➢ Maximální odolnost 
➢ Hliníkové částice s diamantovou strukturou 

 

Použití 

- Schody na schodištích 

- Okraje bazénů 

- Rampy 

- Skateboardy 

- Skládací schůdky 

- Lodě, kajaky 

- Restaurační kuchyně 

- Hotely, ubytovny 

- Žebříky u nákladních automobilů a přívěsů 

- atd. 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Povrchy určené k těsnění musí být čisté (zbavené prachu 

nebo mastnoty) a suché plochu předem očistěte tkaninou 

zvlhčenou Pokud je plocha navoskovaná, odstraňte vosk 

univerzálním rozpouštědlem nebo alkoholem. 

Aplikace: 

Odstřihněte pásku na požadovanou délku. 

K prodloužení životnosti doporučujeme špičky nůžkami 

zaoblit. 

Sloupněte ochranný podklad a aplikujte přitisknutím 

pásky na povrch. 

Nechte lepidlo 10 minut po aplikaci působit. 

Nepoužívejte v prostorách ponořených pod vodou 

(vířivky, bazény). 

 

Rozpouštění a čištění 

Výrobek lze odstranit silným odtržením. Pokud na místě 

zůstalo lepidlo, odstraňte je mechanicky nebo pomocí 

rozpouštědla. 

 

Skladování 

Přípravek uchovávejte v původním uzavřeném balení v 

suchu a chladnu za teploty v rozmezí 5 – 25 °C. Za těchto 

podmínek je doba použitelnosti výrobku 60 měsíců. 

 

Bezpečnostní doporučení 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Tímto potvrzujeme, že výrobek vyhovuje definici 

předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a 

že, 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. 

Protiskluzová páska 
 


