
Pattex FIX je super silná obojstranná montážna páska s vysokou
prídržnosťou a dobrou priľnavosťou. Má dobrú počiatočnú lepivosť
a je navrhnutá špeciálne na vnútorné aj vonkajšie použitie.

¥ Jednoducho – bez ďalších nástrojov
¥ Ticho – bez vŕtania alebo hluku
¥ Čisto – bez nečistôt a prachu
¥ silno – 1,5 m udrží až 120 kg

Na lepenie povrchov ako sú sklo, dlaždice, drevo, kov, tehla, kameň
a mnoho druhov plastov.*
* Znížená priľnavosť k PE, PP atď. Nevhodné na lepenie PTFE (teflónu).

Farba biela
Typ obojstranná páska
Zloženie polyuretánová pena
lepidlo syntetický kaučuk
Uvoľňovací pásik červená polyuretánová fólia 

potiahnutá silikónom
Šírka 19 mm
Dĺžka 1,5 m
hrúbka 1,0 mm
Priľnavosť k oceli (PsTc - 1) > 40 N/25mm
Teplotná odolnosť -40 °C do 90 °C
Teplota spracovania +18 °C do 35 °C
skladovanie v suchom a chladnom prostredí 

pri teplotách do 30 °C

Príprava povrchu: Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené
prachu a mastnoty. Dôkladne ich očistite, napr. acetónom alebo 
alkoholom.

Aplikácia: Montážnu pásku aplikujte tlakom a pevne na predmet,
ktorý chcete lepiť. Vyhnite sa vzniku bublín medzi lepeným 
povrchom a páskou. Odstráňte červený pásik z druhej strany
pásky, prilepte a pritlačte na povrch, ktorého predmet chcete pri-
lepiť. Konečná pevnosť lepenia bude dosiahnutá po 24 hodinách.
Neaplikujte pri teplotách < 10 °C.

Ďalšie informácie: Najlepšie výsledky lepenia budú dosiahnuté pri
aplikácii na hladké povrchy pri ideálnych podmienkach: lepenie
plochých objektov (o hrúbke < 10 mm) na hladké kovové podklady.
Prídržná sila je redukovaná pri objektoch s hrúbkou > 10 mm 
a tiež pri aplikácii na iný ako kovový povrch. Počas lepenia sa ne-

chARAkTeRIsTIkA VÝROBkU

VlAsTnOsTI

OBlAsTI POUŽITIA

TechnIckÉ ÚDAJe

sPRAcOVAnIe

dotýkajte lepiacej plochy pásky, znížite pevnosť lepenia. Pásku ne-
aplikujte na PTFE, silikón, papier/ vinylové tapety alebo nestále
povrchy. Taktiež nepoužívajte na povrchy potiahnuté ochrannou
vrstvou. Nepracujte pri teplote povrchu a pásky < 10 °C.

Odporúčaná dĺžka pásky: 15 cm pásky udrží až 12 kg záťaž 
(7,5 cm udrží až 6 kg) pri dodržaní ideálnych podmienok.

Zneškodňujte ako domový odpad. Lepený povrch musí byť suchý
a čistý. Chúlostivé povrchy po odstránení pásky môžu ostať po-
škodené. Preto pred lepením otestujte na skrytom mieste, či je
páska vhodná na lepenie a nepoškodí povrch.

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhod-
ným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte
pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára.

Rolka 1,5 m
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Pattex FIX
Montážna páska 120 kg



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. Používajte len odporúčané 
výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené
informácie svoju platnosť.
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