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Pozn. -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré ví�e. Protože r�znorodost materiál� a podklad� a po�et 
jejich možných kombinací a zp�sob� aplikací je nesmírn� vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z t�chto d�vod� nem�žeme obecn� p�ijmout odpov�dnost za dosažené výsledky. 
V každém p�ípad� doporu�ujeme zamýšlenou aplikaci p�edem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým odd�lením .  
Upozorn�ní  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ru�í za jeho plnou funk�nost.Po této dob� mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  P�ípadné 
použití pak konzultujte s naším Technickým odd�lením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spot�ebitele ve v�ci spot�ebitelských záruk.    
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PÁSKA  MONTÁŽNÍ  
 
 

Jednostrann� lepící tkaninová páska potažená polyetylenem s nánosem p�írodního kau�ukového 
lepidla ur�ená k montážnímu spojování, zpev�ování a ut�s�ování.   

 
 
Charakteristika: 
� páska zesílená tkaninovým nosi�em s vysokou p�ilnavostí a tahovou pevností  
� odolává vyššímu rozp�tí teplot a náro�n�jším i tlakovým aplikacím 
� velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu 
� okamžit� po aplikaci funk�ní  
 
 
Podklad:               
                      veškeré b�žné materiály v�etn� povrchov� upravených  
 
 
P�íklady použití: 
� obecn� pro ú�el spojovacích a upev�ovacích aplikací  
� t�snící aplikace na trubky, potrubí, rozvody i s tlakovou vodou 
� vhodná pro pevné balení a svazování  
� p�ipev�ování krycích fólií, r�zné opravy tkanin, plachet a jiných plošných materiál� 
� nouzové opravy  
� spojování a ut�s�ování tepelných izolací 
 
 
Balení a barevné provedení: 

Rozm�ry:     dle nabídky 
Barva:          šedost�íbrná 

 
 
Skladování: 
12 m�síc� od data výroby v neotev�eném p�vodním obalu p�i teplotách +10°C až +25°C.  
Datum výroby a spot�eby je uvedeno na obalu. Chránit p�ed mrazem a  vysokými teplotami i b�hem p�epravy! 
 
 
Technická data: 

Nosi�:  bavln�no-polyesterová tkanina  
Lepidlo:   p�írodní kau�ukové 
Teplotní odolnost:        max. 90°C 
Tlouš�ka:       0,22 mm 
Lepivost na oceli:    6 N/cm 
Vratná lepivost:       4 N/cm 
Tahová pevnost:     45 N/cm 
Pracovní teplota:    + 5°C až +30°C  

 
 
Pracovní postup: 

Povrch: �istý, suchý, bez prachu, odpadajících �ástic a mastnoty 
Zp�sob použití: Samolepící páska je ur�ena pro operativní opravy a upev�ování.  
Snadná aplikace . P�ilnavost je dána p�ipraveností podkladu. M�rná spot�eba je cca 1-1,2 m pásu 
na 1 bm spáry.    



 

 
 

Technický list výrobku 
 
Inva export-import spol. s r.o 
Frýdek-Místek. TGM 463, 738 02, tel./fax: 558 436 174, 175 
www. soudal.cz , www.inva.cz , centrala@inva.cz , to@inva.cz 
 

 
 
 
 
 
 

23.6.2005 

 

Pozn. -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré ví�e. Protože r�znorodost materiál� a podklad� a po�et 
jejich možných kombinací a zp�sob� aplikací je nesmírn� vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z t�chto d�vod� nem�žeme obecn� p�ijmout odpov�dnost za dosažené výsledky. 
V každém p�ípad� doporu�ujeme zamýšlenou aplikaci p�edem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým odd�lením .  
Upozorn�ní  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ru�í za jeho plnou funk�nost.Po této dob� mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  P�ípadné 
použití pak konzultujte s naším Technickým odd�lením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spot�ebitele ve v�ci spot�ebitelských záruk.    

 
INVA export-import spol. s r.o. , centrála ,  T.G. Masaryka  463, 738 01 Frýdek – Místek       -   tel 558436174,  fax 558436175 
INVA export-import spol. s r.o. , technické odd�lení, U Bechy�ské dráhy 790, 390 02 Tábor  -  tel 381255380,   fax 381255381  

 

  
Bezpe�nost a hygiena práce: 
 

Výrobek je p�i dodržení správného postupu práce bezpe�ný. P�i práci dodržujte b�žné 
hygienické podmínky. 

Dodržujte b�žné zásady bezpe�nosti práce. Výrobek neodstra�ujte opalováním ohn�m ani 
jej nezah�ívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohn�. Nesm�šujte s neznámými 
látkami. V p�ípad� alergické reakce nebo jiných potíží neprodlen� vyhledejte léka�skou pomoc. 

 
 
 
Upozorn�ní : 

P�i p�ekro�ení maximální teplotní odolnosti hrozí odd�lení lepivé vrstvy !!!                                                      


