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Duo Grip Tape Black
páska se zámkovým systémem

CHARAKTERISTIKA:
Duo Grip Tape je rozebíratelný upevňovací systém, sestávající se z 

nosiče s malými hlavami „tvaru houby“ na krátkých stopkách. 

Přitlačením  dvou protikusů vytváří stabilní, odolný a rozebíratelný 

zámek. Montáž a demontáž je snadná a rychlá a lze lehce polohovat. 

Nahrazuje připevnění svorkami, šrouby nebo nýty. Může se spojovat 

podélně či do kříže, poskytuje stabilní spoj s velmi vysokým úchytem. 

Tlumí vibrace a hluk a lze použít opakovaně.

APLIKACE:
Duo Grip Tape je vynikající alternativou ke konvenční možnosti 

montáže, jako jsou například šrouby, nýty nebo klipy. Typické 

aplikace zahrnují uchycení krovů, interiérové dveřní panely, obložení 

stropů, úchyty na přístrojové desky, skříně a skříňky, výstavní stěny, 

uchycení reklamních či informačních tabulí, uchycení registračních 

značek.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Povrch musí dobře očištěný, odmaštěný a vysušený.

2. Ustřihněte Duo Grip pásky na požadovanou délku a přitiskněte k 

povrchu.

3. Opakujte kroky 1 a 2 na připojované straně.

4. Obě strany přitlačte k sobě, dokud se slyšitelně nezaklapnou.

SPECIFIKACE:
Lepidlo: transparentní tlakové lepidlo 

Nosič: Polyamid / polyuretan

Houby: černý polypropylen

Počet hlav : cca 40/cm2

Pevnost v tahu: cca 35 N/cm²

Teplotní odolnost: -30 °C až 93 °C

Aplikační teplota: 15 °C - 30 °C

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na suchém

a chladném místě v 

originálním balení

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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DUO GRIP TAPE BLACK CHDGT 25 mm x 2 m 87460 5806 3290


