LEPIDLA

DUO PÁSKA
DUO PÁSKA je univerzální oboustranná lepicí páska
pro vnitřní i venkovní použití. Vytváří pevné a pružné
spoje,
eliminuje
rozdílnou
tepelnou
roztažnost
spojovaných materiálů.

POUŽITÍ
DUO PÁSKA je univerzální oboustranná lepicí páska, kde nosnou kostru tvoří pružný pěnový polyetylén oboustranně
potažený vrstvou akrylátového lepidla. Díky tomu jsou vytvořené spoje velmi pevné a pružné, schopné eliminovat
různou tepelnou roztažnost spojovaných materiálů. DUO PÁSKA má vynikající okamžitou přilnavost a maximální
pevnosti spoje je dosaženo po cca 1 hodině. Je určena pro použití v interiéru i exteriéru. Je vhodná pro lepení různých
lišt, štítků, orientačních a výstražných cedulí z kovů, skla a většiny plastů. Své uplatnění nachází v automobilovém,
nábytkářském průmyslu a ve všeobecné údržbě.

VÝHODY
Jednoduché a univerzální použití

Okamžité spojení

Pro vnitřní i venkovní použití

NÁVOD K POUŽITÍ
Lepené plochy zbavte nečistot a odmastěte nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
Odřízněte potřebný kus pásky a silou přitlačte na lepený předmět, pak jej pevně přitiskněte na požadované místo. Pokud
lepíte předměty o větší ploše, pásky doporučujeme lepit svisle.
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DUO PÁSKA
TECHNICKÁ DATA
Nosná kostra

pěnový polyetylen

Barva

černá

Lepidlo

akrylátové

Tloušťka

1 mm

Rozsah teplot

od –30 °C do +125 °C

Pevnost ve smyku

6 kg/cm2

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Role 10 m, šíře 9 mm

410 060

Role 10 m, šíře 19 mm

410 065

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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