
TN021

Čirá oboustranná páska
Plus

Použití

illbruck TN021 Čirá oboustranná páska
Plus je určena pro aplikace vyžadující
vysokou kvalitu spoje včetně dobré
zatížitelnosti a trvanlivosti provedení.
Bývá zejména používána pro aplikace kde
je vyžadován neviditelný spojovací prvek,
lepení okenních příček, aplikace s
rozdílnými tepelným roztažnostmi
lepených podkladních ploch, lepení
čirých plastů nebo skleněných ploch.

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné
spojení. Spoj odolává kolísání okolních
teplot a vlhkosti.

Hlavní přednosti

• Vyšší pevnost lepeného spoje než
původní TN021

• Velmi dobrá přilnavost na kovy a sklo
• Rychlá, snadná a estetická aplikace
• Zcela čirá - nežloutne, ve spoji
neviditelná

• Kvalitní akrylové lepidlo s dlouhou
životností

Materiál
Oboustranně lepicí akrylátová hmota opatřená modrým PE
ochranným proužkem.

Barva: čirá/transparent

Provedení
Oboustranně lepicí páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka (mm) 0,5 1

Délka v roli (m) 33 33
Šířka (mm) 9;15 9;15

Technické informace

Vlastnosti Norma Klasifikace

90 ° Odlup (3 dny po aplikaci) - hodnoty
pro pásku tl. 1 mm

ASTMD 3330

Sklo 22 N/cm
Hliník 40 N/cm
Nerezová ocel 18 N/cm
PMMA 20 N/cm
Dynamická pevnost ve smyku na nerezové
oceli

ASTMD 1002 22 N/cm2

Statická pevnost ve smyku na nerezové
oceli (7 dní/1 kg)

ASTMD 3654 vyhovuje

Teplotní odolnost -35 °C až +90 °C
Skladovací teplota cca +20 °C
Aplikační teplota min. +15 °C
Skladovatelnost 12 měsíců

Příprava podkladu
• Podkladní plochy musí být únosné, suché, odmaštěné, zba-
vené prachu, nečistot a všech volných částí.Pro vyčistění
podkladu použijte illbruck AA404 Čistič.

Zpracování
• Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté
aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku
řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem.
Odstraňte ochranný proužek pásky těsně před přiložením
druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

Tipy
Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených prouž-
cích, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku
celkového odtržení lepící pásky v případě extrémního namá-
hán apod.

Upozornění
Páska není určená pro lepení skel strukturálních fasád.



Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická
podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-
hrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktu-
álnější informace k výše zmíněnému produktu.
Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, ne-
máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky
se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.

tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illburck.com
www.tremco-illbruck.cz
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