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SOUDALEN PE 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Vysoce kvalitní jednostranně lepicí páska z PE pěny s uzavřenou strukturou buněk vhodná pro těsnící účely. Nelepicí strana je 
laminovaná PE fólií. Pro snadnou aplikaci dodávaná bez ochranné fólie na lepicí straně. Určena pro trvale zatížené spoje 
 
Technická data: 

Báze:    polyetylenová pěna s uzavřenou strukturou 

Lepidlo:     akrylátové 

Měrná hmotnost:   25-30 kg/m
3
 

Pevnost v tahu: podélně 395 kPa 
příčně 250 kPa 

Tepelní odolnost: - 80°C až + 100°C 

Průtažnost: podélně 140%     
příčně 120% 

Odpor při stlačení: při stlačení 10%   19 kPa,   
při stlačení 25%   38 kPa,  
při stlačení 50% 105 kPa 

Nevratná deformace: 30 min. po uvolnění 21%, (stlačení 25%, 22 hod., 23°C ) 
24 hod. po uvolnění 12%, (stlačení 25% ,22 hod., 23°C ) 

Tepelná vodivost: při +10°C - 0,034 W/mK  
při +40°C - 0,039 W/mK 

Nasákavost: < 1% obj. během 7 dnů 

Snížení hluku: 15 – 23 dB (dle použitého podkladu) 

Doporučená pracovní teplota: +18°C až +30°C  

 
Charakteristika: 
 elastický pás s odpovídající pevností 
 odolává širokému rozpětí teplot s vynikající odolností proti 

UV záření a ozónu  
 velmi snadná aplikace - formovatelný podle tvaru podkladu 
 okamžitě po aplikaci funkční  
 
Příklady použití: 
 těsnění doléhavých spár a spojů v konstrukcích, oknech a 

dveřích 
 vymezení prostoru drážek při zasklívání 
 pružné a trvalé těsnění stykových ploch rámů a sendvičů 

nejrůznějších materiálových kombinací 
 těsnění zamezující přenosu vibrací a přerušující tepelné 

mosty  
 těsnění plošných spár okenních konstrukcí, příček apod. 
 
Podklad: 
veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených  
 
Pracovní postup: 
Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a 
mastnoty. Odvinutou pásku ihned přitlačte na podklad. 
Nesahejte prsty na samolepicí povrch pásky. Ihned po nalepení 
je páska plně funkční a zatížitelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

barva 
šířka/
mm 

tloušťka/
mm návin/m 

balení ks 
karton/folie 

prodejní 
jednotka/m 

bílá 6 2 30 80/5 150 

šedá 6 2 30 80/5 150 

bílá 9 2 30 80/5 150 

šedá 9 2 30 80/5 150 

bílá 9 3 30 80/5 150 

šedá 9 3 30 80/5 150 

bílá 9 3 20 75/- 1500 

šedá 9 3 20 75/- 1500 

bílá 18 2 20 40/- 800 

šedá 18 2 20 40/- 800 

bílá 18 3 20 40/- 800 

šedá 18 3 20 40/- 800 


