LEPENÍ A TMELENÍ

ALU BOND
PÁSKA
ALU BOND PÁSKA je moderní a efektivní řešení
při izolaci a utěsňování nejrůznějších materiálů
ve stavebnictví, strojírenství a dalších průmyslových
oborech.

POUŽITÍ
Lepený povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. ALU BOND PÁSKU nalepujte rovnoměrně při teplotě
nad 10°C. Přilnavost pásky se rapidně zvyšují s narůstajícím teplem – čím vyšší teplota, tím více lepí a naopak. Pásku
proto neaplikujte při teplotách nižších než 5 °C. Lepený spoj silně přitlačte.

VÝHODY
Výborná pevnost v tahu

Trvalá elasticita

Odolnosti povětrnostním vlivům

Přilne k většině materiálů

Odolná vůči stárnutí

Vytváří vzduchotěsné spoje

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
VHODNÉ APLIKACE
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ALU BOND PÁSKA
OBLAST POUŽITÍ
Výborně těsní a skvěle přilne k materiálům jako je kov, sklo, dřevo, zdivo, omítky, beton a celá řada různých druhů fólií.
Mezi její základní vlastnosti patří odolnost proti UV-záření, parotěsnost, plynotěsnost, odolnost proti přetrhnutí, díky
nimž nabízí mnohostranné použití jako například izolace plechového opláštění, utěsňování potrubí, ventilace,
klimatizace nebo kanalizace. Dále je vhodná na opravy a slepování parotěsných fólií, opravy skleníků a zimních zahrad
a utěsňování spár. Trvale odolává vodě a stárnutí. ALU BOND PÁSKA vytváří trvale ﬂexibilní spoj. Nehodí se
pro mechanicky namáhaná místa. Pozor si dejte také při aplikaci na gumu a plasty - nejprve vyzkoušejte, zda páska
s podkladem nevhodně nereaguje.

BEZPEČNOST PRÁCE
SKLADOVATELNOST
LIKVIDACE
UPOZORNĚNÍ
TECHNICKÁ DATA
Tloušťka

1 mm

Lepivost na oceli

15N / 25 mm

Pevnost v tahu

60N / 25 mm

Teplotní odolnost

-30°C - 80°C

Délka

10 m

Šířka

50 mm

Skladovací teplota

5 až 25°C

Aplikační teplota

od 10°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 role

410 045
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ALU BOND PÁSKA
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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