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CHMT6, CHMT9, CHMT12, CHMT15, CHMT20, CHMT25 // CH80031, CH80032,

CH80033, CH80034, CH80035, CH80036 // PÁSKY

Moulding Tape
Oboustranná lepící páska

CHARAKTERISTIKA:
Moulding Tape je černá, vysoce pevná oboustranná lepicí páska.

Páska výborně přilne k plastům, kovu a lakovaným plochám. 

Kombinuje v sobě vysokou pevnost a téměř žádnou absorpci vody 

jakou známe z pěnových pásek. Unikátní lepivý systém zaručuje 

vysokou pevnost v tahu a odolnost proti odloupnutí. Výrobek je 

charakterizován následujícími vlastnostmi:

- možná změna polohy lepených dílů před konečnou aplikací

- pevné polyuretanové jádro neabsorbující vodu

- unikátní lepidlo reagující až na tlak přilne již po 90 vteřinách

- odolná změkčovadlům migrujícím z vinylových bočních lišt

- široký rozsah teplot -30°C až +120°C

- odolná benzínu a naftě

APLIKACE:
Typickou aplikací jsou spoilery, firemní loga, poznávací značky, 

emblémy, lišty plastové, lišty kovové a další aplikace jak v 

průmyslové údržbě, výrobě či automobilovém průmyslu.

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Místo aplikace vysušte a odmastěte pomocí produktu Soft Cleaner.

2. Aplikujte Moulding Tape pásku v celé šíři na lepený díl i s ochrannou vrstvou a pevně ji přitlačte

(páska reaguje pouze na tlak).

3. Odstraňte ochrannou vrstvu z pásky a pevně přitlačte lepený díl i s páskou na požadovaný povrch.

SPECIFIKACE:
Přilnavost: 25 N/10 mm Pevnost v tahu: 75 N Pevnost v střihu: 60 N/10 mm Pevnost v tahu: 75 N Tloušťka: 1,1 mm 

Teplotní odolnost: - 30°C až +120°C Síla na přetrhnutí pásky: 45 N Odolnost proti UV: dobrá

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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MOULDING TAPE CHMT6 6 mm x 10 m CH80031 3919 1080

MOULDING TAPE CHMT9 9 mm x 10 m CH80032 3919 1080

MOULDING TAPE CHMT12 12 mm x 10 m CH80033 3919 1080

MOULDING TAPE CHMT15 15 mm x 10 m CH80034 3919 1080

MOULDING TAPE CHMT20 20 mm x 10 m CH80035 3919 1080

MOULDING TAPE CHMT25 25 mm x 10 m CH80036 3919 1080


