S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

Pattex FIX prúžky
Obojstranné lepiace prúžky

VLASTNOSTI
Lepia predmety do 2 kg
Premiestniteľné montážne lepenie
Odolné proti UV žiareniu
Jednoduchá aplikácia – žiadne ďalšie nástroje a náradie
Upevňujú predmety bez vŕtania a s tým spojeného
znečistenia a hluku
´ Pre interiér aj exteriér
´
´
´
´
´

OBLASTI POUŽITIA
Pattex FIX prúžky sú obojstranné lepiace prúžky na montážne lepenie predmetov do 2 kg. Sú určené na inštaláciu kuchynských a kúpeľňových doplnkov, dekoračných predmetov,
ozdobných líšt, domových čísel atď. Obojstranné lepiace prúžky
sú vhodné na použitie na väčšinu hladkých materiálov, ako
sú dlaždice, kov, drevo, kameň, plast a pod. Neodporúčajú
sa na použitie na PTFE (Teflón®), silikón, papierové a vinylové
tapety, citlivé a nestále povrchy a podklady ošetrené ochrannými povlakmi.

PRÍPRAVA POVRCHU
Lepené povrchy musia byť suché, čisté, nosné, pevné, zbavené
všetkých nečistôt a substancií ovplyvňujúcich priľnavosť, ako
sú mastnota, prach, oleje a pod. Povrchy dôkladne očistite,
napr. acetónom, liehom alebo benzínom.

SPRACOVANIE
Prúžky priložte k povrchu lepeného predmetu a silno, rovnomerne pritlačte. Vyvarujte sa vzniku vzduchových bublín.
Odstráňte žltú ochrannú vrstvu z druhej strany pásky a silno
pritlačte lepený predmet k podkladu. Nedotýkajte sa lepiacej
vrstvy prúžkov, dochádza tým k zníženiu ich lepiacej sily. Priamy
kontakt prúžkov s vodou môže tiež znížiť ich lepiacu silu.

NEPREHLIADNITE
Prúžky spracovávajte pri teplote od +20 °C do +30 °C. Prúžky
poskytujú najlepšie parametre pri lepení plochých predmetov (hrúbka < 10 mm) na hladké kovové povrchy alebo sklo.
V prípade lepenia na iné ako kovové povrchy a sklo môže
dôjsť k zníženiu priľnavosti. Pri lepení väčších predmetov (váha

> 2 kg, hrúbka > 10 mm) rozmiestnite prúžky rovnomerne
na predmet vo vzdialenosti 3 – 5 cm od seba. Pri odstraňovaní
prúžkov môže na citlivých povrchoch dôjsť k ich poškodeniu.
Pred použitím odporúčame vykonať test na vhodnom mieste.
Zvyšky produktu zneškodnite spolu s domovým odpadom.
Veľké množstvo likvidujte oddelene. Uchovávajte mimo dosahu
detí. Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov.

BALENIE
10 prúžkov: dĺžka 4 cm, šírka 2 cm

SKLADOVANIE
24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom,
chladnom a bezprašnom prostredí. Chráňte pred teplotami
nižšími ako +10 °C a vyššími ako +30 °C.
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TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE
Farba / vzhľad:
Materiál:
Lepiaca vrstva:
Ochranná vrstva:
Celková hrúbka:
Šírka:
Dĺžka:
Tepelná odolnosť:

biela/obojstranná lepiaca páska
PE pena
akrylátové lepidlo
žltá PE fólia s obsahom silikónu
cca 1,1 mm
20 mm
40 mm
až do +95 °C (krátkodobo)

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na
množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu.
Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk

