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STRONG HOT CLEAR 
TAPE 

Katalogové č. A9012, A9019 
Základní informace 
SHC-TAPE je velmi tenká oboustranná lepicí páska. Byla vyvinuta speciálně pro průmyslové použití. Páska má vysokou 
přilnavost k různým druhům plastů a kovů a přilne do hloubky  základního materiálu. Polyesterový nosič zajišťuje velmi stabilní a 
silnou pásku, čímž se prakticky  neroztahuje  a nesmršťuje. 
 
Oblast použití 
Upevnění různých druhů pásů a doplňků  v nábytkářském průmyslu, lepení reklamních značek, instalace a lepení držáků cen a 
identifikačních štítků, reklamní rámy a jmenovky pro reklamní účely, průmyslové spojování vzduchových kanálů a jejich připojení 
příčné rozdělení na skle, hliníkové a jiné lišty  na skleněných dveřích  a oknech. 
 
Aplikační vlastnosti 

 Vysoká pevnost lepení 

 Vysoká teplotní odolnost (175 °C) 

 Tenká a průhledná 
 
Návod k použití 

 Odmastěte lepené povrchy pomocí odmašťovače K-spray 

 Odstřihněte potřebný kus lepící pásky 

 Přilepte na jednu lepenou plochu a odstraňte ochrannou folii 

 Přilepte na druhou lepenou plochu a přimáčkněte 
 
Technické údaje 
Lepidlo: modifikovaný akrylát. 
Nosič: polyester. 
Ochranná fólie: červený polypropylen, 70 mikronů. 
Barva: průhledná. 
Teplotní odolnost:> 175 ° C. 
Odolnost proti UV záření: OK. 
Ochranná fólie o hmotnosti gramů: 65 g / m². 
Celková tloušťka bez ochranného folie: 220 mikronů. 
Pevnost v tahu: 4 kg / cm². 
Pevnost ve smyku: 4 kg / cm2. 
Celková síla lepidla se získá po 24 hodinách. 
Konstrukce pásky: 
1. Ochranná fólie: červený silikonový polypropylen 
2. Průhledné modifikované akrylátové lepidlo 
3. Nosič: polyester 
4. Průhledné modifikované akrylátové lepidlo 
První testovací základy založené na PE, PP, silikonech a bitumenu pro adhezi (viz každá páska). 
Doba použitelnosti: 24 měsíců, uchovávejte v suchu, v chladu a mrazu. 
Bezpečnostní opatření: nahlédněte do bezpečnostního listu. 
 
Balení 
Kód zboží Název    Balení   Typ     
A9012  STRONG HOT CLEAR TAPE  role 50 m, šíře 12mm lepidla a tmely 
A9019  STRONG HOT CLEAR TAPE                 role 50 m, šíře 19 mm           lepidla a tmely                          
 
Skladování 
Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C. 
Obecné informace 
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu. 
UPOZORNĚNÍ 
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného 
použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných 
testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 
 


