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TN021 Konstrukčná
lepiaca páska

Vlastnosti Štandard Klasifikácia

Typ lepidla akryl

Ochranná fólia PE fólia

180° odlup ASTM D-3330 g/cm2 2700

Dynamická pevnosť v strihu ASTM D-1002 g/cm2 4900

Pevnosť v ťahu ASTM D-897 g/cm2 7030

UV stabilita dobrá

Teplotná odolnosť stála 150 °C

Odolnosť voči nízkým teplotám -30 °C

Dosiahnutie maximálnej  
priľnavosti

72 hodin

Doba skladovania 12 mesiacov

Technická špecifikácia
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Autorizovaný distribútor:



Konštrukčná
lepiaca páska

TN021

EXTRA PEVNÉ
lepenie bez lepidla



2 Hodnota udáva statickú pevnosť v strihu.

TN021
Namiesto lepidla
lepiaca páska.

• Extrémna pevnosť
• Okamžitá lepivosť
• Absolútna presnosť
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TN021

Konstrukčná
lepiaca páska

Extrémna pevnosť spoja vďaka výkonnému 
akrylovému lepidlu. Pevnosť spoja je okamžitá.  

100% priehľadnosť bez žltnutia.

Náhrada mechanickej fixácie  vďaka vysokej 
počiatočnej aj konečnej pevnosti je možné 
páskou nahradiť akékoľvek mechanické  
spojovacie materiály.

Výborná priľnavosť na väčšinu poréznych 
aj neporéznych materiálov. 

UV stabilita umožňuje použitie pásky aj v 
exteriéri. 

Transparentná obojstranne lepiaca páska, 
určená na vytváranie trvalých konštrukčných 
spojov. 
Páska TN021 je potiahnutá vysoko výkonným 
akrylovým lepidlom, ktoré zaisťuje okamžitú 
fixáciu lepených materiálov. Páska je ideálna k 
lepeniu celej rady materiálov, spravidla drevo, 
sklo, laminát, plast, kov. Páskou je možné 
nahradiť bežnú mechanickú fixáciu.
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Typy na dosiahnutie
maximálnej pevnosti

Zlepovanie drevených 
materiálov 

Lepenie líšt a dverových 
prahov

Lepenie zrkadiel a skiel a ich 
zlepovanie

Lepenie políc, háčikov, a 
iných závesných prvkov

Lepenie rôznych prvkov 
na sklo

Lepenie tuningových prvkov 
a doplnkoch v automobiloch

Typické použitie obojstranne lepiacej pásky 
illbruck TN021

• Pri aplikácii pásku nikdy nenapínajte. Snažte sa 
ju aplikovať navolno.   

• Po nalepení, a ešte pred odstránením krycej 
fólie, pásku dôkladne pritlačte, ideálne valčekom. 
Zaistíte tak maximálnu adhéziu. 

• Po prilepení druhej časti predmetu, vzniknutý 
spoj krátko, ale čo najviac pritlačte alebo zaťažte, 
abyste docielili maximálnu adhéziu aj na druhý 
lepený predmet. 


