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Popis produktu 

 

Univerzální vinylová páska. K dispozici v pěti barvách, určena na barevné kódování, 

těsnění, ochranu před vlhkostí, dočasné opravy a činnosti při provádění běţné údrţby. 

 

 

Konstrukce produktu 

 

Nosná vrstva: vinyl 

Lepidlo: přírodní kaučuk 

Barva: šedá, modrá, zelená, ţlutá a bílá 

Velikost standardní role: šířka 50 mm (1,96 in.) a délka 45,7 m (50 yd.) 

 

Typické fyzikální vlastnosti 

 

Upozornění: Následující technické informace a údaje by měly být povaţovány pouze 

za reprezentativní nebo typické a neměly by se pouţívat pro specifikační účely. 

 

   ZKUŠEBNÍ METODA ASTM 

 Přilnavost k oceli: 13 N/100 mm 

 

D-3330 

 Pevnost v tahu: 228 N/100 mm 

 

D-3759 

 Poměrné prodlouţení při 

přetrţení: 

 

129 % D-3759 

 Tloušťka pásky: 

 

0,16 mm D-3652 

 Pouţitelnost v teplotním 

rozsahu: 

 

Do 250 °F (121 °C) po dobu 1 h  

 

Obecné informace 

 

1. Přizpůsobivá nosná vrstva pásky 3903 je vhodná pro aplikace na nepravidelné 

povrchy. 

 

2. Páska 3903 má menší tendenci k zanechávání zbytků lepidla na povrchu neţ 

konvenční tkané válcové pásky. 

 

3. Pokud se náhodou spojí lepicí vrstvy pásky 3903, lze je opět oddělit, takţe 

nedochází k plýtvání. 

 

4. Vzhledem k tomu, ţe páska 3903 má niţší přilnavost neţ většina tkaných 

válcových pásek, je ideální na dočasné přidrţování. Není třeba se obávat, ţe 

zanechá zbytky lepidla. 

 

5. Páska se obvykle pouţívá při pokojové teplotě, ale lze ji čistě odstranit i v případě, 

ţe je po dobu jedné hodiny aplikována na natřený ocelový povrch s teplotou do 

250 °F. 
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Skladovatelnost 

 

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, pouţívejte tento produkt do jednoho roku od data 

výroby a skladujte ho v původním balení při teplotě 70 °F (21 °C) a relativní vlhkosti 

50 %. 

 

 

Možnosti aplikace 

 

Těsnění a ochrana povrchů a otvorů proti prachu, nečistotám a vlhkosti, barevné 

kódování, dočasné opravy, běţná údrţba, balení a vázání. 

 

 

Charakteristiky 

 

CHARAKTERISTIKY 

 

PŘEDNOSTI 

 

VÝHODY 

  

Vinylová nosná vrstva 

 

Lze ji snadno ručně na 

šířku odtrhávat 

 

Šetří čas, nevyţaduje další 

nástroje, minimalizuje 

plýtvání 

 

  Vynikající přizpůsobivost Přizpůsobí se povrchu, na 

nějţ je aplikována. 

Minimalizuje mnoţství 

potřebného materiálu. 

 

  Neobsahuje třepící se 

tkaninu 

Konce neobsahují vlákna, 

která vtahují vlhkost do 

lepicí vrstvy. 

 

  Menší síla při odvíjení Odvíjení pásky z role 

vyţaduje méně úsilí. Menší 

únava při práci. 

 

  Nosné vrstvy v pěti barvách Pásku lze pouţít na barevné 

kódování. Umoţňuje 

jednoduchou identifikaci 

v místě pouţití. 

 

 Lepidlo z přírodního 

kaučuku 

Lepicí vrstvy lze při 

náhodném slepení oddělit 

Méně plýtvání, protoţe 

není třeba vyhazovat 

slepené kusy. 

 

  Odolnost proti přenosu 

lepidla 

Minimální čištění po 

odstranění pásky. Úspora 

času a materiálu. 

 

 Tepelná odolnost Lepidlo a nosná vrstva 

dobře fungují a po 1 h je 

lze je čistě odstranit 

z povrchu o teplotě 250 °F 

 

Pásku lze pouţít v celé řadě 

aplikací. Čištění vyţaduje 

méně času. 

 

 

Technické informace a údaje 

 
Technické informace, doporučení a další údaje v tomto dokumentu vycházejí z testů, které 3M povaţuje za 

spolehlivé, jejich přesnost nebo úplnost však nelze zaručit. 
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Použití produktu 

 
Nezapomeňte, ţe pouţití a účinnost produktu 3M v konkrétní aplikaci můţe ovlivňovat mnoho faktorů. Patří 

mezi ně materiály spojované tímto produktem, jejich povrchová úprava, výběr produktu, podmínky, v nichţ 
je produkt pouţíván, doba a podmínky okolního prostředí, v nichţ má produkt fungovat. Vzhledem 

k mnoţství faktorů, které mohou ovlivnit pouţití produktu 3M, z nichţ některé mohou být výhradně v rámci 
znalostí a kontroly uţivatele, je rozhodující, aby uţivatel zhodnotil produkt 3M a stanovil, zda je vhodný pro 

konkrétní účel a uţivatelskou metodu aplikace. 
 

 

Záruka a omezená náprava 

 
Tento produkt 3M bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez závad materiálu a provedení. 3M 
NEPOSKYTUJE ŢÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA 

JAKOUKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ 

ÚČEL, ANI JAKÉKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACE, CLA NEBO 
ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ. Uţivatel nese odpovědnost za to, aby určil, zda je tento produkt 3M vhodný 

pro konkrétní účel a uţivatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáţe závada produktu, 

jediným způsobem nápravy a jedinou povinností ze strany 3M bude podle vlastního uváţení 3M výměna 
nebo oprava produktu 3M nebo vrácení peněz ve výši nákupní ceny. 

 

 

Omezení odpovědnosti 

 
Pokud to zákon nezakazuje, 3M nebude odpovídat za ţádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo 
následné ztráty nebo škody, k nimţ dojde v souvislosti s pouţíváním produktu 3M, a to bez ohledu na 

uplatňované znění zákona včetně zanedbání, záruky nebo přísné odpovědnosti. 
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