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Popis výrobku

Víceúčelová lepicí páska je určena pro použití při nenáročných aplikacích,
jako například barevné rozlišení, spojování do svazků a bezpečnostní
označení.

Konstrukce
Podklad

Lepidlo

Barvy

Standardní velikosti rolí

Polyvinylchlorid

Kaučuk

Žlutá, bílá, červená,
černá, modrá,
transparentní, zelená,
oranžová, fialová, šedá,
hnědá

Žlutá, červená a bílá: 25 mm, 50
mm,
75 mm, 1250 mm* × 33 m
Všechny ostatní barvy: 25 mm, 50
mm, 1250 mm* × 33 m
*Role nejsou oříznuty – přibližně 49“
použitelného materiálu

Typické fyzikální
vlastnosti
a technické údaje

Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze
reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.
Zkušební postup ASTM

Přilnavost na oceli
Průtržná pevnost
Prodloužení při přetržení
Celková tloušťka pásky:

21 N/100 mm
228 N/100 mm
180%
0,125 mm jmenovitá

D-3330
D-3659
D-3659

Obecné informace

Ačkoliv vinylové pásky odolávají mnoha běžným rozpouštědlům, neměly by
být vystaveny ketonům, chlorovaným uhlovodíkům a esterům, které se
nacházejí v ředidlech, odmašťovačích, odstraňovačích nátěrů atp., protože by
mohly způsobit vyboulení nebo zkroucení podkladu.

Skladovatelnost

Nedoporučuje se delší než 12 měsíců. Skladujte při teplotě 15–27 °C a
relativní vlhkosti 40 – 50 %.

Aplikace

Nejlepších výsledků je dosaženo při aplikaci na čistý, suchý povrch při
teplotách mezi 5–27 °C.

3M™ Víceúčelová
lepicí páska 764i
Příklady použití

• Univerzální přidržení a barevné rozlišení
• Dočasné označení částí strojů
• Chrání díly, zařízení nebo výrobky před oděrem

Vlastnosti
Pigmentovaný vinylový
podklad
Kaučukové lepidlo

Příklady použití

Výhody
Snadno se přizpůsobí
nepravidelným povrchům
Odolnost vůči oděru
Dobrá okamžitá přilnavost

Přínosy
Dobré utěsnění
Přispívá k ochraně povrchu
Dobrá přilnavost na mnohých
površích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY: Veškerá prohlášení, technické informace a
doporučení zde uvedené jsou založené na zkouškách, které považujeme za spolehlivé, avšak
jejich přesnost nebo úplnost není možno zaručit. Před použitím našeho výrobku se ujistěte, že
tento je vhodný pro vámi zamýšlený účel. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto
produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.
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