Materiál
Oboustranně lepicí PVC páska opatřená syntetickým kaučukovým lepidlem a krycím ochranným proužkem.

Provedení
Oboustranně lepicí pěnová páska navinutá do role.
Barva: černá

Rozměry
Tloušťka (mm)
Délka v roli (m)
Šířka (mm)

3
25
12

Technické informace
Objemová hmotnost
Pevnost v tahu v podélném směru
Pevnost v tahu v příčném směru
Prodloužení při přetržení v podélném směru
Prodloužení při přetržení v příčném směru
Pevnost v tlaku při 10% stlačení
Pevnost v tlaku při 25% stlačení
Pevnost v tlaku při 50% stlačení
Teplotní odolnost
Skladovací teplota
Aplikační teplota
Skladovatelnost

50 kg/m3
705 kPa
485 kPa
170%
175%
26 kPa
49 kPa
120 kPa
-30 °C až +90 °C
+10 až +25 °C
+5 °C až +30 °C
12 měsíců

Příprava podkladu

TN050
Paneltack páska

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Velmi savé a porézní
podklady doporučujeme impregnovat. V vyčistění neporézních podkladních ploch použijte illbruck čistič AC201
(R40).

Zpracování
1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté
aplikujte přímo na připravené podkladní plochu. Pásku
řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem.
Odstraňte ochranný proužek pásky, těsně před přiložením
druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

Doporučení a tipy

Použití
illbruck TN050 Paneltack je oboustranně
lepicí páska s vysoce výkonným
kaučukovým lepidlem. Páska je určena
pro dočasnou ﬁxaci tenkostěnných
fasádních desek na podklady ze dřeva
nebo hliníku.

Optimální aplikační teplota by měla být vyšší než >10°C.

Hlavní přednosti
Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužkách, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku
celkového odtržení lepící pásky v případě extrémního namáhán apod.

Upozornění
illbruck TN050 není určená pro lepení skel strukturálních fasád.

• excelentní počáteční lepivost
• rychlá, snadná a estetická aplikace
• pro aplikace v interiéru i exteriéru

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici neustálá technická
podpora.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300
prodej@tremco-illburck.com
www.tremco-illbruck.cz

108215 | 2013-10

TN050
Paneltack páska

