
Popis
Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou 

štruktúrou buniek, na jednej strane potiahnutý kaučukovým 

lepidlom a na druhej strane PP vrstvou.

Forma dodania
Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technická špecifikácia

Jednotka Norma hr.(mm) hr.(mm) hr.(mm) hr.(mm) hr.(mm)

  2   3   4   5   6

Hustota kg/m3 ISO 845   29   25   25   29   33

Tvrdosť Shore 00   47   46   47   48   51

Pevnosť v ťahu
pozdĺžne

kPa ISO 1926  360  330  310  330  420

Pevnosť v ťahu
priečne

kPa ISO 1926  210  200  190  220  280

Spoločné parametre TN119

Zosilnenie PP film na povrchu

Liner nie je

Lepidlo akrylátové (22 g/m2)

Aplikačná teplota min. + 5 °C

Tepelná odolnosť -30 °C až +85 °C

Skladovanie +5 °C až +30 °C (nevystavovať UV, relatívna vlhkosť prostredia
do 70%

Príprava
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,

zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc 

Spracovanie
Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby

Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové

plochy

Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným

valčekom 

Tipy

Páska je vďaka svoju zloženiu vhodná do kontaktu so

silikónovými tmelmi v prípade, že je vyžadované nepriľnutie

tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako

vymedzovača dna špár. 

TN119

PE páska bez krycej fólie

Penová páska spoľahlivo fungujúca ako 

základné tesnenie proti prachu a prievanu, 

prerušeniu tepelného mostu a 

zamedzeniu nežiaducich

kontaktov konštrukcií.

Hlavné výhody

výborná znášanlivosť so silikónovými

tmelmi

neobsahuje silikón

vhodná do lakovní a pod.



PE páska bez krycej fólie

Dôležité upozornenie
Páska neobsahuje žiadny silikón a preto je možné jej použitie

v prevádzkach lakovní a pod.. 

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická

podpora.

Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa

našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať

najaktuálnejšie informácie k vyššie

zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj

podmienky počas aplikácie, nemáme pod

kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete

vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto

technického listu. Dodávky sa riadia výlučne

našimi všeobecnými dodacími a platobnými

podmienkami.
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