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                     B A N D 

Popis Jednostranná páska pro membrány 

Složení vysoce paropropustná páska na polypropylenovém nosiči 
s akrylátovou disperzí 

Tloušťka 0,5 až 0,53 mm 

Vlastnosti Jednostranná páska vyrobená z vysoce paropropustného polypropy-
lénu s akrylátovou disperzí. Zachovává vysokou paropropustnost 
membrány, dokonce na opravovaném poškozeném místě. Je odolná 
UV záření. 

Použití  pro lepení výrobků na bázi polypropylenu 

 pro opravy polypropylenových membrán 

Výhody  vysoká paropropustnost 

 efektivně opravuje a lepí mechanické poškození 

 univerzální – používá se pro lepení hladkých i drsných povrchů 

 odolává různým povětrnostním podmínkám 
 

Technické údaje 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Délka [m] 25 

Šířka [mm] 50 

Barva - šedá s červeným potiskem 

Distanční materiál    -                         silikon 

Pevnost spoje na 
odlepení 

         N/25mm                           ≥10 

Pevnost spoje ve střihu         g/625 mm2                          250 

Pracovní teplota                [°C]                   +10 až + 30 

Teplotní odolnost                [°C]                    -30 až +90 

Počet balení v kartonu    -                            12 

Počet kusů na paletě    -                           720 

Váha výrobku               [kg]                                         0,35 

Váha výrobku na paletě               [kg]                                          275 

Rozměr palety              [mm]                              1200 x 800 x 2000 

Kód EAN    -               5903364600310 
 

Použití a skladování 

Způsob použití Lepené povrchy by měly být suché, bez nečistot, mastnoty a usazenin. 
Nenapínejte pásku na lepenou plochu. Dodržujte doporučenou 
pracovní teplotu.  

Podmínky použití  
a skladování 

Skladujte v suchých, uzavřených prostorách při pracovní teplotě. Na 
výrobek se vztahuje záruka pouze při přesném dodržení pokynů 
v technickém listu. Výrobce má právo odmítnout stížnost při 
nedodržení pokynů pro montáž.  
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Obrázek výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších 
znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo 
chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných 
prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného 
materiálu pro určený účel použití.  
Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl 

 

 

 

 

 


