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Popis Samolepící páska z polyetylénu, zesílený polyesterovou tkanou 
mřížkou. Díky třívrstvé struktuře nepropouští vodu ani vzduch 
(vrstva z polyetylénu) má vysokou odolnost na tah (polyesterová 
tkaná mřížka) a dobře přilne k jakémukoliv materiálu (vysoce 
přilnavé lepidlo). 
 

  

Technické 
parametry 

Vzhled: páska 
Tloušťka pásky: 130 micras 
Pevnost na tah:  25 kg (šířka pásky) 
Prodloužení při zlomu: 7 % 
Přilnavost k oceli: 3 kg (šířka pásky) 
 

  
Aplikování Pohotovostní oprava všech druhů předmětů, nástrojů,… (přilne 

dokonale ke dřevu, plasu, kovu, papíru, kůži, kožence, plachtě 
nebo gumě). 
Provedení pružných a pevných spojů mezi různými materiály. 
Provizorní spojení předmětů, včetně komplikovaných a 
namáhaných podkladů (např. koberců). 
Oprava trhlin a spár na tkaninách. 
Utěsnění potrubí (jak vodního tak i vzduchového). 
Pro pevné převázání a zabalení těžkých balíků. 
Nepropustné proti vodě i vzduchu. 
 

  

Způsob 
použití 

Aplikujeme přímo na suchou plochu očištěnou od prachu a 
mastnoty. Lehce přitiskneme a dáváme pozor, aby se nám 
netvořily vzduchové kapsy. 
Pro dosažení maximální pevnosti při opravě předmětů je vhodné 
pásku několikrát obtočit kolem zlomeného nebo roztrženého 
místa a jednotlivé pásky = vrstvy k sobě pevně přitisknout. 
Při těsnění, lepení, izolaci, opravě trhlin a spár stačí nanést 
jednu vrstvu pásky Express Tape na místo určené k opravě; 
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pokud je to možné, je dobré aplikovat Express Tape na obou 
stranách trhliny, abychom dosáhli větší nepropustnosti. 
Teplota aplikace je mezi 0 a 50º. 
Potřebnou délku pásky stačí jednoduše utrhnout rukama, není 
třeba nůžek. 

  
Rozpuštění       
a očištění 

Ve většině případů se výrobek může odstranit stržením a zbytky pak 
mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.  

  
Skladování 

Tento výrobek nemění své vlastnosti po dobu 60 měsíců od výroby. 
Aplikace a skladování musí probíhat při teplotě od 15 °C do 30 °C. 

  
Bezpečnost S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

 
Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách.  
Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše 
současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným 
změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli 
zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při 
dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným 
škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné 
považovat za specifikace vlastností výrobku.  
 


