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TECHNICKÝ LIST 
 
           

OBOUSTRANNÁ PÁSKA 

Objednací číslo: 48310, 48320, 48330 

 

Určený způsob použití:  trvalé aplikace 

 

Popis: 
Tato oboustranná pěnová montážní páska je navržena pro použití k trvalým aplikacím, kde se lze 

setkat s vysokým smykem a značným zatížením, i když je vystavena UV záření, změkčovadlům a 

širokému teplotnímu rozsahu. 

 

Lepidlo 
• Permanentní zasíťované akrylátové lepidlo. 

• Citlivé na tlak, poskytuje vysokou přilnavost. 

• Vynikající výkon ve smyku. 

 

Nosič: 
˃ 1,1 mm PE pěna s uzavřenými buňkami 

˃Hustota: 50 kg/m³ 

> Barva: černá 

 

Vložka: 
> Polyetylen s nízkou hustotou (LDPE) 

> Barva: červená 

> Snadné uvolnění 

 

Aplikace: 
 

AUTO            PRŮMYSL 

> Upevnění vnějších ozdobných lišt a bočních lišt   > Nápisy a panely 

> Montáž emblémů a odznaků     > Vnitřní a venkovní použití 

 

Technické detaily: 
180° odlupovací přilnavost      nerezová ocel 

Pevnost v tahu        1300 GF/cm 

Rozsah provozních teplot      5,9 kg/cm² 

Odolnost vůči rozpouštědlům     -20 °C -> 

UV-odolnost        + 100 °C 

Odolnost proti vlhkosti      DOBRÁ 

         DOBRÁ 
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Aplikace: 
 

Teplota: mezi +15°C a +30°C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. 

Lepidlo citlivé na tlak musí být aplikováno maximálním tlakem, aby bylo dosaženo maximální 

úrovně tlaku. Uvedené úrovně výkonu bude dosaženo po době lepení 24 HRS při 23 °C. 

 

Skladování a životnost: 
Skladujte v suchu a na dobře větraném místě, v těchto  podmínkách bude trvanlivost  minimálně 

jeden rok 

 
Výše uvedené informace jsou uvedeny v dobré víře, ale uživatel by se měl ujistit, že výkon produktu 

je pro jeho aplikaci dostatečný. Uvedené hodnoty jsou průměrné a neměly by být brány jako 

maximální nebo minimální hodnoty pro specifické účely. Chamäleon oboustranná páska nemůže být 

zodpovědná za selhání produktu, pokud nebylo provedeno úplné testování. Klient se musí 

rozhodnout o vhodnosti pásek pro své vlastní aplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


